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Inleiding
De Lysistrata is tijdens de kleine Dionysia, ofwel de Lenaia in januri 411 opgevoerd. De
Peloponnesische oorlog sleepte zich al twintig jaar voort en de grote ramp van Sicilië1 is nog maar
kort passé. Met de Lysistrata maakt Aristophanes handig gebruik van de oorlogsmoeheid van de
Atheense bevolking. Immers de komedie was bedoeld om de mensen tijdelijk te verlossen van hun
beslommeringen. In deze komedie laat Aristophanes de oorlog eindigen door een absoluut absurde
oplossing. De vrouwen van de oorlogvoerende landen komen onder leiding van de Atheense
Lysistrata tot het besluit vanaf nu in seksstaking te gaan. Die mannen zouden zeker door de knieën
gaan, was hun gedachte. uiteindelijk lukt het de vrouwen inderdaad. Vrede wordt gesloten.
De oorlogssituatie was een realitieit en de Atheners zullen er zeker genoeg van hebben gehad, maar
wat in de ogen hen een volledige absurditeit was, is dat de vrouwen het heft in handen nemen en
door een seksstaking de vrede weten te maken. Hiermee had Aristophanes een bijzonder origineel
plot. Of het heeft gewerkt en hij daardoor de eerste prijs op het toneelfestival heeft gehaald weten
we niet.
Zo onwaarschijnlijk als het misschien de Atheense mannen toescheen, is zo’n seksstaking toch niet,
hiervan getuige een seksstaking in Turkije (Trouw, 17 jan, 2001). Deze staking was wel gebaseerd op
de Lysistrata.
ANKARA - In het Turkse dorp Sirt laten vrouwen na een maand hun mannen weer toe in hun
bed. Hun eis dat de kapotte waterleiding eindelijk wordt gerepareerd zodat ze geen kilometers
meer hoeven te lopen om water te halen, is bijna ingewilligd. ,,De boycot heeft gewerkt'', aldus
een verheugde Ayse Sari. ,,We zijn erg gelukkig'', zegt ook haar man, dorpsleider Ibrahim Sari.
Want de overheid stelt acht kilometer aan pijpen beschikbaar die de dorpsbewoners zelf
kunnen leggen.
Dat is precies de reden waarom een aantal vrouwen de staking voortzet. Eerst zien, zegt Fatma Koru.
,,Ze mogen de slaapkamer pas in als er weer water uit de kranen komt.''
Het besluit tot een seksstaking was geïnspireerd door een recent uitgezonden televisiefilm gebaseerd
op het Griekse toneelstuk Lysistrata. In dat stuk raakt het vrouwenfront al veel eerder verdeeld over
seksuele onthouding als dwangmiddel. ......
In ieder geval is de Lysistrata een van Aristophanes’ stukken, die het meest opgevoerd wordt, juist
vanwege de absurditeit en actualiteit.

1

De Atheneers hadden zich ertoe laten verleiden in 413 een grote expeditie naar Sicilia te sturen om Syracuse
in te nemen. Dit werd een ramp. Ze verloren veel schepen en 7000 mannen. Ze zijn deze ramp nooit echt te
boven gekomen.
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Synopsis
Inleiding.
De Atheners voeren al vanaf 432 oorlog met de Spartanen: de Peloponnesische
oorlog.
De Lysistrata heeft Aristophanes in 411 op de planken gebracht. Hierin neemt de
Atheense Lysistrata het initiatief om aan deze oorlog op onconventionele wijze een
einde te maken. Zij roept leidende vrouwen uit de staten, die oorlog voeren, samen
om een vergadering te beleggen, hoe zij de mannen kunnen dwingen een einde aan
de oorlog te maken.
Proloog vs. 1-253
Functie: probleem en vervreemding van de hoofdpersoon en absurde oplossing.
Lysistrata is op het toneel en spreekt haar ergernis uit tegenover haar vriendin
Kleonikè over het feit, dat de vrouwen van Sparta, Korinthe en Thebe niet gekomen
zijn, hoewel het over een ernstige zaak gaat: het einde van de oorlog. Met moeite
komen er vrouwen: Myrrinè uit Attika, de Lakoonse Lampitoo en vrouwen uit
Korinthe en Thebe. Lysistrata confronteert de vrouwen met hun hoofdprobleem:
door de oorlog zijn de mannen altijd weg en er is dus geen seks. Wanneer ze de
vrouwen voorstelt de mannen te dwingen vrede te sluiten door onthouding, haken
ze in eerste instantie allen af: alles liever dan dat. De Spartaanse Lampitoo ziet
uiteindelijk de noodzaak ervan in. Uiteindelijk gaan alle vrouwen overstag en zij
leggen op de wijze van vrouwen een eed af: in plaats van een offerdier te slachten,
‘slachten’ zij een wijnkruik. De vrouwen zeggen de eed na die Lysistrata voorzegt.
Lampitoo gaat terug naar Sparta om daar de vrouwen te instrueren en op één lijn te
krijgen. Ze laat gijzelaars bij Lysistrata achter. Deze zal zich met de vrouwen
verschuilen op de Akropolis, die intussen door de oude vrouwen ingenomen is.
Parodos vs. 254-386
Het koor bestaat uit twee hemikoren. Het eerste halve koor dat opkomt is dat van
oude mannen.
Een koor van oude mannen (254 – 318) komt op en draagt een boomstam. Zij uiten
hun onbegrip over de ondankbaarheid van de vrouwen. Zij hebben hen gevoed en
als dank voor stank hebben ze de Akropolis in bezit. Zij willen de boomstammen om
de vrouwen heen als brandstapel opstapelen en hen verbranden en als eerste de
vrouw van Lykon. Ze zijn vol goede moed, omdat ze in 510 met succes de Spartaanse
koning Kleomenes uit Athene verdreven hebben en te Marathon gevochten hebben.
Maar de weg is te steil naar de Akropolis en de leider moet het vuur door te blazen
5

levend houden. Onderwijl heeft hij last van de rook. De oudjes willen de burcht
bestormen en de poort in brand steken.
Het koor van vrouwen (319 -) komt in paniek op. Het ziet rook en wil de door rook
en vuur belaagde vriendinnen met water ontzetten.
Epeisodion vs. 387-466
Een proboulos/staatsadviseur komt op. Hij wijt de huidige situatie aan het gedrag
van de mannen zelf: zij hebben ervoor gezorgd, dat de vrouwen dit zouden doen. Hij
wil met geweld de Akropolis binnendringen. Lysistrata komt met enkele vrouwen
naar buiten. Geweld van de proboulos tegen de vrouwen loopt op niets uit.
Agoon 467-607
In de strijdrede maakt Lysistrata haar punt duidelijk.
Het begin van de agoon vormt de overgang tot de woordenstrijd. De grijsaards
willen (in een ode/zang) weten waarom de vrouwen de Akropolis bezet hebben. De
proboulos gaat de discussie aan. Lysistrata’s antwoord is simpel: door de Akropolis
te bezetten hebben de vrouwen het staatsgeld en zo zal het geld behouden blijven en
de oorlog eindigen; immers alles draait om het geld. Tot nog toe hebben de mannen,
volgens Lysistrata tot onvrede van de vrouwen, hen in huis altijd buiten de besluiten
over de oorlog gehouden en dat terwijl de mannen altijd verkeerde besluiten namen.
‘Wij hebben besloten het initiatief te nemen Griekenland te redden, toen we van jullie
hoorden, dat er geen man meer in het land was.’ Het koor der vrouwen zingt in een
ode als antwoord op die van de grijsaards, dat ze zich willen aansluiten bij Lysistrata
en consorten. Lysistrata ontvouwt een beetje haar plan: zij wil door opwindende
charmes de strijd beëindigen. Het ontbinden van de oorlog zal zijn als het
verwijderen van slechte wol bij het spinnen. De slechte wol (de slechterikken) moet
uit de stad en de kolonies; de stad en kolonies moeten tot eenheid gebracht worden.
Het verwijt van de proboulos, dat het verschrikkelijk is, dat vrouwen het initiatief
nemen, terwijl ze niets met de oorlog te maken hebben, wuift Lysistrata weg:
vrouwen baren zonen om naar de oorlog te gaan, zijn alleen, omdat hun mannen in
de oorlog zijn en verliezen snel hun huwbare leeftijd. Zij jagen de proboulos weg
hem schofferend, uitmakend voor een wandelend lijk.
Parabasis 614-706
Het koor treedt in de parabasis normaal eigenlijk terzijde, uit het verband van het
toneelstuk en richt zich tot het publiek. Hier gebeurt dat niet echt. Slechts eenmaal is
het duidelijk dat het vrouwenkoor het publiek aanspreekt.
Hemikoor der grijsaards: het vermoedt dat de Spartanen gekomen zijn en vreest
weer tirannie; het zal zich wapenen op zijn hoede zijn.
Hemikoor der vrouwen: het richt zich tot het publiek met nuttige woorden; het is
trots op de stad Athene vanwege de schitterende opvoeding. Het is de stad iets
verschuldigd. Het moet het koor niet verweten worden, dat het vrouw is. De
vrouwen brengen een betere bijdrage: zij leveren mannen. Maar door die mannen
dreigt het einde.
Hemikoor der grijsaards: de mannen willen fysiek reageren. Ze zijn bang, dat de
vrouwen alles van de mannen overnemen. In het schandblok met die vrouwen.
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Hemikoor der vrouwen: ook de vouwen dreigen met fysiek geweld.
Alazonscènes 707
In deze scènes wordt de nieuwe orde getest. Eigenlijk is hier geen sprake van een
nieuwe orde, wel van een ongebruikelijk plan in uitvoering en dat wordt inderdaad
getest, eerst door de vrouwen zelf.
Scène 1 707-780: Lysistrata komt wanhopig op. De vrouwen verlangen naar seks. De
een na de ander probeert met een smoesje naar huis te gaan en die houdt zij met
moeite tegen. Ze weet hen tegen te houden door te vertellen van een orakel, dat de
vrouwen de overwinning voorspelt, als ze het eens blijven. De vrouwen
gehoorzamen Lysistrata en gaan de akropolis in.

Koor 781-828
Het koor van oude mannen verklaart vrouwen vreselijk te haten. Het vrouwenkoor
verklaart zijn haat tegen slechte mannen.
Scène 2 Kinesias vs. 829-979. Myrrina’s man Kinesias (= de Beweger/Neuker) komt
er aan. Kinesias heeft hoge seksuele nood. Myrrina maakt hem verder gek en dwingt
hem te beloven voor vrede te zorgen. Uiteindelijk laat ze haar man in uiterste staat
van opwinding achter. Het mannelijk koor heeft medelijden en veroordeelt haar.
Kinesias blijft positief in de ban van zijn vrouw.
Scène 3 Gezant der Lakedaimoniërs 980 – 1188. Een Spartaans heraut komt en
vertelt, dat in Sparta op initiatief van Lampitoo alle vrouwen in seksstaking zijn en
dat de mannen wanhopig rondlopen. De proboulos stuurt de Spartaanse heraut
terug om te vragen gezanten voor vrede te sturen. De proboulos zal dat in de eigen
raadsvergadering doen.
Intussen paait het vrouwenkoor door een weldaad het mannenkoor. De mannen en
vrouwen zingen vanaf nu als één koor. Het koorlied heeft een beetje het karakter van
een parabasis. Het koor richt zich tot het pubkiek, maar wil niets slechts zeggen: er is
genoeg ellende. Het belooft vrijgevigheid en gastvrijheid.
Intussen komen gezanten uit Sparta met heel lange baard en gezanten uit Athene
met ontbloot bovenlijf. Beide partijen willen door hun verlangen naar seks vrede
sluiten en willen Lysistrata spreken. Lysistrata laat beide groepen gezanten tot zich
komen. Zij verzekert verstandig te zijn en verwijt de mannen dat ze, hoewel er
vreemde vijanden aanwezig zijn, Griekse levens en steden vernietigen. Ze verwijt de
Spartanen de vijandelijkheden en dat terwijl zij in het velden door de Atheners zijn
gered. Daarentegen hebben de Spartanen de Atheners van de tirannie bevrijd. Beide
partijen willen eerst van elkaar gebied terugkrijgen en sluiten dan vrede.
Het koor belooft uit vreugde te geven van wat ze heeft aan de armen.
Halfkoor der vrouwen 1189-1215.
7

Exodos 1216 -1320. Na een feestelijk onthaal worden de Spartanen opgehaald door
een Athener en gaan ze in feestelijke optocht. Hierin refereert het koor aan de grote
de daden van de Atheners bij Artemision en van koning Leonidas en het vraagt
Artemis bij het sluiten van het verdrag aanwezig te zijn. De Spartanen mogen nu van
Lysistrata hun vrouw meenemen. De goden worden aangeroepen als getuige van de
vrede.
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De karakters
Lysistrata/Legerontbindster
Kleonikè/Overwinnningsroem
Myrrinè
Lampitoo
Koor van grijsaards
Koor van oude vrouwen
Enige vrouwen
Kinesias/Fokker
Kind van Kinesias
Bode der Lakedaimoniërs/Spartanen
Prytaan/wethouder
Lakoniër/Spartaan
Athener
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Op het toneel staan twee huizen, links dat van Lysistrata en rechts dat
van Kleonikè, in het midden de Propyleeën van de Akropolis. Dit blijft
het hele stuk het decor.

De Propulaien

Proloog vs. 11-253

Lysistrata
Maar als iemand ze geroepen had naar een feest van Bakkhos
of naar de tempel van (die geile) Pan of naar kaap Koolias naar de tempel
van Afrodite, dan zou er zelfs geen doorkomen aan zijn door de tympanen.
Maar nu is er zelfs niet één vrouw hier aanwezig.
Maar hier komt mijn buurvrouw naar buiten.
Hoi, Kleonikè.
5
Kleonikè.
Hoi, Lysistratè.
Waarom ben je van streek? Kind, wees niet knorrig.
Dat hoort niet bij jou. Je wenkbrauwen fronsen.
Lysistrata
Maar Kleonikè, ik sta van binnen in vlam en vuur
10

en ik erger me ontzettend over ons vrouwen,
omdat wij wel de gewoonte hebben bij onze mannen
niet te deugen ----

10

Kleonikè
Klopt als een bus, bij Zeus.
Lysistrata
Er is hun verteld hier bij elkaar te komen
om te overleggen, niet over een kleine kwestie hoor,
maar ze slapen en komen niet.
Kleonikè
Maar schatje, ze zullen komen.
Vrouwen kunnen toch niet makkelijk het huis verlaten.
Want de een van ons heeft zich gebukt over haar man,
en de ander heeft haar slaaf gewekt en weer een ander
heeft haar baby in bed gedaan en gewassen en gevoed.

Lysistrata
Maar andere dingen brengen hun echt meer voordeel dan dit.

15

20

Kleonikè
Maar lieve Lysistrata, wat is het dan,
waarvoor je ons vrouwen toch bijeenroept?
Lysistrata
Iets groots.
Kleonikè
Toch niet ook omvangrijk?
Lysistrata
Ja bij Zeus, omvangrijk.
Kleonikè

(maakt schunnig gebaar)
Hoe kan het dan dat we niet gekomen zijn?

Lysistrata
Niet zo. Want dan zouden we snel bij elkaar gekomen zijn.
Maar het is iets, dat door mij onderzocht is
en met veel slapeloosheid overdacht.
Kleonikè
Is dat overdachte misschien iets subtiels?
Lysistrata
Ja, zo subtiel, dat van heel Griekenland
11

25

in handen van de vrouwen .... de redding ligt.

30

Kleonikè
Van de vrouwen? Dan hangt het van een zijden draad af.
Lysistrata
Weet dat de belangen van de stad van ons afhangen,
dat ze er niet meer is en ook niet de Peloponnesiërs –
Kleonikè
Zeer goed, inderdaad, dat zij er niet meer zijn, bij Zeus.
Lysistrata
en dat alle Boiotiërs uitgestorven zijn.

35

Kleonikè
Nee, niet allemaal, maak een uitzondering voor hun aal2.
Lysistrata
Over Athene zal ik niets voorspellends van dien aard zeggen,
maar doe mij een plezier en bedenk het zelf.
Maar als de vrouwen hierheen zullen komen,
die van de Boiotiërs en van de Peloponnesiërs
en wij, dan zullen we samen Hellas redden.
Kleonikè
Wat voor verstandigs kunnen wij vrouwen doen
of wat voor schitterends, wij die geschilderd op een stoel zitten
in geel jurkje en opgedofd
met onze open kamerjassen en muiltjes?

40

45

Lysistrata
Ja, juist dat, geloof me, zal vermoedelijk redding brengen,
die gele jurkjes en parfumpjes en die muiltjes
en rouge en doorschijnende hemdjes.
Kleonikè
Hoe dat dan?
Lysistrata
zodat geen van de mannen nu
hun speer tegen elkaar opheft—
Kleonikè
Ik zal dan, bij de twee godinnen, mijn jurkje verven.
2

Boiotische aal was een beroemde lekkernij.
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50

Lysistrata
en geen schild pakken -Kleonikè
Ik zal mijn kamerjas aantrekken
Lysistrata
geen zwaardje.
Kleonikè
Ik zal mijn muiltjes aandoen.
Lysistrata
Zouden de vrouwen er dan niet moeten zijn?
Kleonikè
Ongelofelijk, ze hadden allang in vliegende vaart moeten komen. 55

Lysistrata
Maar mijn beste, jij zult zien dat het echt Attische vrouwen zijn:
alles doen ze later dan moet. Maar geen vrouw van de kustbewoners is er
en ook niet van Salamis.

Kleonikè
Maar zij zitten, zeker weten,
op hun paardje met de benen wijd, rechtop.

60

Lysistrata
Maar ook niet de vrouwen, van wie ik verwachtte en op wie ik rekende
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dat zij als eersten hier zouden verschijnen, die van de Acharniërs,
komen niet.
Kleonikè
Inderdaad, weet dat die van Theagenes,
toen zij hierheen wilde het Hekateion3 aan het raadplegen was
Hè, hè, maar hier komen er dan enkelen voor jou.

65

Lysistrata
Hier komt nog een stel anderen.
Kleonikè
Hoe, hoe!
Waarvan komen die?
Lysistrata
Uit de deme4 Anaguros.
Kleonikè
Ja bij Zeus.
Inderdaad is Anaguros volgens mij in beweging. (maakt beweging met
onderlichaam)
Murrinè
We komen toch niet te laat, Lysistrata?
Zeg eens. Waarom zwijg je?
Lysistrata
Het valt me van je tegen Myrrinè,
dat je nu pas gekomen bent voor zo’n belangrijke zaak.

70

Myrrinè
Ja, want ik had moeite in het donker mijn gordeltje te vinden.
Maar als het absoluut moet, spreek dan tot wie er is.
Kleonikè
Nee, bij Zeus, maar we moeten nog eventjes wachten
totdat de vrouwen van de Boiotiërs en van de Peloponnesiërs
komen.
3

Hekate (Grieks Ἑκάτη)(de godin met de drie gezichten) is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie.
Ze was een Titanide, de godin van de tovenarij, de geboorte en de maan. De Grieken beeldden haar niet vaak
af, maar beschreven haar als een godin met drie hoofden: één van een hond, een paard en een slang of leeuw.
Hekate werd ook sterk geassocieerd met driesprongen; haar beeltenis werd dan ook op die kruispunten
geplaatst.Hekate werd nergens specifiek vereerd, maar werd vooral aangeroepen door vrouwen tijdens de
geboorte van hun kind. Ook zou ze twee spookhonden bij zich hebben, en haar komst werd aangekondigd door
het blaffen van een hond. Haar bekendste priesteres was de tovenares Medea.
4
Het Atheense gebied was in wijken, demoi, opgedeeld
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Lysistrata
Zo mag ik het horen.
Hier komt dan ook Lampitoo.
Liefste Lakonische Lampitoo, welkom.
Hoe mooi om te zien ben jij, liefste.
Wat een mooie huid heb jij en hoe krachtig is jouw lichaam.
80
Ook een stier zou jij kunnen wurgen.
Lampitoo
Ja zeker, dat denk ik wel, bij de twee godinnen.
Want ik train en ik spring met mijn hielen tegen mijn kont.
Kleonikè
Wat een mooie tieten heb je.
Lampitoo
Jullie betasten mij alsof ik een offerdier ben.
Lysistrata
Waarvandaan komt zij hier, die andere jonge vrouw?
85
Lampitoo
Bij de godinnen, een kwaliteitsvrouw uit Boiotië
komt naar jullie.
Lysistrata
Bij Zeus en wat voor een Boiotische,
een met een mooi akkerland.
Kleonikè
En bij Zeus,
haar onkruid heeft ze zeer mooi geëpileerd.
Lysistrata
Wie is dat andere kind?
Lampitoo
een met inkijk, bij de godinnen,
90
maar wel een uit Korinthe.
Kleonikè
Met inkijk, bij Zeus,
is zij onbetwist, daar en daar.
Lampitoo
Maar wie heeft deze stoet vrouwen
bijeengebracht?
Lysistrata
Ik hier.
Lampitoo
Vertel toch aan ons,
wat je wilt.
Kleonikè
Ja, beste vrouw,
95
zeg dan wat die ernstige kwestie van jou is.
Lysistrata
Ik zal het nu wel zeggen, maar eerst zal ik jullie dit
15

vragen, iets kleins.
Kleonikè
Alwat jij wilt.
Lysistrata
Missen jullie niet de vaders van jullie kinderen,
nu zij weg zijn op veldtocht. Want ik weet goed,
dat de echtgenoot van jullie allemaal in dienst is.
Kleonikè
Inderdaad is die van mij al vijf maanden, mijn beste,
weg. Hij bewaakt in Thracië Eukrates5.
Myrrinè
Ja, de mijne al zeven hele maanden in Pulos.

Lampitoo
Ja, die van mij, als die al een keer uit het gelid komt,
is al weer met zijn schild er vandoor en gevlogen onder weg.
Lysistrata
Maar zelfs is er niet een beetje gigolo achtergebleven.
Want sinds de Milesiërs ons verraden hebben,
heb ik zelfs niet een dildo van acht vingers lang gezien,
die ons leren hulpje zou zijn.
Zouden jullie wel, als ik een middel vond,
met mij een eind aan de oorlog willen maken?
Kleonikè
Bij de godinnen,
Ik zeker wel, ook als ik die mantel zou moeten verpanden
en het geld dadelijk verdrinken.
5

100

105

110

Eukrates was een Atheense generaal, verdacht van corruptie en verraad en door zijn eigen mannen bewaakt.
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Myrrinè
En ik ja, ook als ik van mijzelf om op een schol te lijken
115
de helft moet afsnijden en weggeven.
Lampitoo
En ik zal ook wel de Taügetos beklimmen
om zo de vrede te zullen zien.
Lysistrata
Ik zal het wel zeggen, want het woord moet niet geheim zijn.
Want wij moeten, vrouwen, als we tenminste
120
van plan zijn de mannen te dwingen vrede te voeren,
ons onthouden –
Kleonikè
Van wat? Zeg het.
Lysistrata
Zullen jullie het dan doen?
Kleonikè
Ja, ook als we moeten sterven.
Lysistrata
Welnu, onthouden moeten wij ons van de .... pik.
Waarom draaien jullie je van mij af? Waar gaan jullie heen?
125
Jullie daar, waarom persen jullie je lippen samen en knikken jullie nee?
Waarom zijn jullie van kleur verschoten? Waarom stromen er tranen?
Zullen jullie het doen, of niet? Of waarom aarzelen jullie?
Myrrinè
Ik denk het niet. De oorlog moet zich maar voortslepen.
130
Lysistrata
En dat zeg jij, schol? Werkelijk, zojuist zei je nog
dat je van jezelf de helft zou afsnijden.
Kleonikè
Iets anders, iets anders, alles wat je wilt. En als het nodig is,
wil ik door het vuur gaan. Dat liever dan die pik.
Want niets is daarmee te vergeljken, lieve Lysistrata.
135
Lysistrata
Hoe zit het dan met jou?
Myrrinè
Ook ik wil liever door het vuur.
Lysistrata
O, botergeil is heel onze sekse.
Niet zo maar zijn wij de bron van tragedies.
Want we zijn niets dan een pot nat.
Maar lieve Lakonische, –want als jij alleen je
140
bij mij zult aansluiten, dan zullen we de situatie nog wel redden,-stem met mij.
Lampitoo
Hemel, het is moeilijk
17

voor vrouwen om alleen zonder knots te slapen.
Desondanks, o.k. Want er moet absoluut vrede komen.
Lysistrata
Jij liefste en enige vrouw onder hen.
Kleonikè
Stel: we onthouden ons zo veel mogelijk van dat wat jij zegt
--wat niet moge gebeuren—kan het dan daardoor eerder
vrede worden?
Lysistrata
Veel eerder, bij de godinnen.
Want als we binnen gepoederd zitten
en in onze hemdjes van vlas
en als we naakt naar binnen gaan met geëpileerd poesje
en de mannen een stijve hebben en verlangen te wippen
en wij ze hen niet binnen laten, maar van ons afhouden,
dan zullen ze wel snel vrede sluiten, zeker weten.
Lampitoo
Inderdaad heeft Menelaos bij het zien van de appels van Helena,
toen ze naakt was, zijn sabel getrokken, denk ik.
Kleonikè
Maar wat als onze mannen ons wegsturen, beste?
Lysistrata
Dan geldt de uitspraak van Pherekrates: pech gehad.
Kleonikè
Onzin dat toneelspel.
Als ze ons nu eens grijpen en hun kamer met geweld
inslepen?
Lysistrata
Houd je vast aan de deur.
Kleonikè
En als ze slaan?
Lysistrata
Je moet ze veel last verschaffen.
Want in gewelddaden zit weinig genot.
En bovendien moet je ze pijn doen. Zeker zullen ze het heel snel
moe worden. Want nooit zal een man plezier hebben,
als de vrouw niet geniet.
Kleonikè
Wel, als jullie dat beiden willen, dan ook wij.
Lampitoo
En wij zullen onze mannen overreden
volstrekt eerlijk zonder list vrede te voeren.
Hoe zal men werkelijk die labiele horde Atheners
daarentegen overreden geen onzin te praten?
Lysistrata
Wij zullen, wees gerust, het publiek bij ons overreden.
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Lampitoo
Dat zul je niet, zolang als de drieriemers schoten hebben6
en dat onmetelijke zilver bij de godin is.
Lysistrata
Maar ook dat is goed voorbereid.
Vandaag immers zullen we de Akropolis innemen.
De oudste vrouwen hebben de opdracht gekregen dat te doen
zolang als we dit regelen:
zij moeten doen alsof ze offeren en de Akropolis bezetten.

Lampitoo
Alles zal wel lukken. Want je woorden klinken goed.
Lysistrata
Waarom leggen we dan niet zo snel mogelijk samen, Lampitoo,
een eed af. Dan is er geen weg terug.
Lampitoo
Toon de eed, hoe ik moet zweren.
Lysistrata
Je spreekt goed. Waar is de politie? (komt op)Waarheen kijk je?
Leg je schild voor je op zijn rug.
En iemand moet mij de ingewanden van het offerdier geven.
Kleonikè
Lysistrata,
welke eed toch zul je ons laten zweren?
Lysistrata
Welke?
Eerst laten jullie het bloed van een schaap, zoals ooit Aischulos,
zoals men zegt, in een schild stromen.
Kleonikè
Lysistrata, niet moet jij bij een schild een eed zweren over vrede.
6

kunnen varen
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Lysistrata
Wat voor eed kan het dan worden? Of moeten we ergens een wit paard7
vandaan halen en het opensnijden?
Kleonikè
Waarvoor een wit paard?
Lysistrata
Hoe zullen we dan een eed afleggen?
Kleonikè
Ik zal het jou zeggen, bij Zeus, als je het wilt.
Leg een grote, zwarte wijnbeker op zijn rug.
195
Slacht een Thasisch kruikje wijn
en laten wij dan zweren geen water in de beker erbij te gieten.
Lampitoo
Het is niet in woorden uit te drukken hoe ik die eed prijs.
Lysistrata
Iemand moet een beker en kruikje uit het huis halen.
Kleonikè
Liefste vrouwen, wat een grote pot.
200
Die zal men wel onmiddellijk graag te pakken nemen.
Lysistrata
Zet hem neer en pak mijn pols.
Meesteres Overreding en Vriendschapsbeker,
wees deze vrouwen goedgezind en aanvaard deze slachtoffers.
Kleonikè
Het bloed heeft een goede kleur en borrelt goed op.
205
Lampitoo
En inderdaad het ruikt zoet, bij Kastoor.
Kleonikè
Laat mij als eerste zweren, vrouwen.
Lysistrata
Bij Afrodite dat gebeurt niet, tenzij je door het lot aangewezen wordt.
Grijpt allemaal de beker, Lampitoo.
Eéntje moet uit naam van jullie precies mij nazeggen.
210
Jullie zullen dat zweren en bekrachtigen.
Er is niemand, noch verleider noch man--Kleonikè
Er is niemand, noch verleider noch man--Lysistrata
die bij mij zal komen met een stijve. Zeg het.
Kleonikè
die bij mij zal komen met een stijve. O god.
Mijn knieën begeven het, Lysistrata.
Lysistrata
Thuis zal ik als maagd leven--Kleonikè
7

Amazones hadden een wit paard.
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Thuis zal ik als maagd leven—
Lysistrata
met een mooi jurkje aan en opgedofd-Kleonikè
met een mooi jurkje aan en opgedofd—
Lysistrata
opdat mijn man vooral naar mij verlangt—
Kleonikè
opdat mijn man vooral naar mij verlangt—
Lysistrata
en nooit zal ik aan mijn man vrijwillig gehoorzamen.
Kleonikè
en nooit zal ik aan mijn man vrijwillig gehoorzamen.
Lysistrata
En als hij mij tegen mijn zin met geweld verkracht,-Kleonikè
En als hij mij tegen mijn zin met geweld verkracht,-Lysistrata
dan zal ik het hem lastig maken en niet meewippen.
Kleonikè
dan zal ik het hem lastig maken en niet meewippen.
Lysistrata
Niet zal ik mijn slippers omhoog houden naar het dak.
Kleonikè
Niet zal ik mijn slippers omhoog houden naar het dak.
Lysistrata
Niet zal ik het standje ‘de leeuwin op de kaasschaaf’ doen.
Kleonikè
Niet zal ik het standje ‘de leeuwin op de kaasschaaf’ doen.
Lysistrata
Moge ik dat stipt nalevend hiervan drinken-Kleonikè
Moge ik dat stipt nalevend hiervan drinken—
Lysistrata
En als ik mijn eed verbreek, moge dan de beker zich vullen met water.
Kleonikè
En als ik mijn eed verbreek, moge dan de beker zich vullen met water.
Lysistrata
Leggen jullie allemaal die eed af?
Allemaal
Ja, bij Zeus.
Lysistrata
Welaan, laat ik dit plengoffer brengen.
Kleonikè
Ja, uw portie, (bang dat ze te veel zal drinken)
21

opdat we allemaal direct elkaars vriendinnen zij.
Lampitoo
Wat is dat voor gehuil?
Lysistrata
Dat is exact, wat ik zei.
Want de vrouwen hebben nu de Akropolis van de godin
ingenomen. Kom op, Lampitoo,
ga en regel de dingen bij jullie goed
en laat deze vrouwen voor ons als gijzelaars hier achter.
Wij gaan de Akropolis in en zullen met de andere vrouwen in de stad
de sluitbalken in de haken gooien.
Kleonikè
Denk je niet, dat de mannen direct tegen ons
te hulp zullen rennen?
Lysistrata
Ik maak me weinig druk om hen.
Want ze zullen niet met zoveel dreigementen en zo groot vuur
komen, dat wij die poorten openen,
tenzij op de voorwaarden die wij hebben gesteld.
Kleonikè
Bij Afrodite, inderdaad nooit. Want dan zullen wij vrouwen
zo maar ontembaar en klerewijven heten.

22

240

245

250

Parodos
Koor grijsaards.
Ga, Drakès, ga voorop, ook als je met pijn aan je schouder
die enorme, zware stronk van een groene olijfboom draagt.
Er zijn vele onverwachte gebeurtenissen in het lange leven, ach,
want wie zou ooit verwacht hebben te horen, Strumodooros,
dat vrouwen, die wij in ons huis
blijkbaar voor stank en dank te eten gaven,
het heilige beeld8 in handen zouden hebben
en mijn Akropolis zouden bezetten
en dat ze met bomen en grendels
de propulaien zouden sluiten?
Maar snel als de wiedeweerga naar de Akropolis, Philourgos,
dan zullen we die stronken om al die vrouwen heen plaatsen,
die dat geoganiseerd en gedaan hebben,
en dan zullen we eigenhandig een brandstapel oprichten en hen
allemaal verbranden, eensgezind en als eerste die van Lukoon9.

255
str.

265

270

Nee, want niet zullen ze om mij tijdens mijn leven lachen.
ant.
Want ook niet, Kleomenes10, die als eerste de Akropolis heeft bezet,
kwam er heelhuids vanaf.
275
toch wel met een Spartaanse air.
Hij vertrok na zijn wapens aan mij gegeven te hebben
en met een piepklein versleten manteltje
hartstikke vies, ongeschoren
zes jaar niet in bad geweest.
280
Zo hard heb ik die man belegerd.
Op zeven lagen schilden bij de poort sliep ik.
Maar zal ik dan deze vrouwen, aan Euripides en al de goden gehaat,
niet in hoogst eigen persoon van zo’n enorm waagstuk afhouden?
Zo niet, weg dan nu met mijn zegeteken bij Marathon11.
285

8

het heilig beeld van Pallas Athene.
Woordspelletje. Deze vrouw werd door de comici op de hak genomen wegens haar gedrag. Je zou verwachten
dat hier Lysistrata genoemd zou worden. Lukoon was later een van de aanklagers van Sokrates.
10
Spartaanse koning die de Akropolis in 508 bezet had. Na een belegering van 2 jaren door de Atheners moest
hij capituleren.
11
In de tekst wordt gesproken van Tetrapolis, een stedenbond in Attica van 4 steden: Oenoë, Probalinthus,
Tricorythus, Marathon. Gedoeld wordt natuurlijk op het tropaion, zegeteken, bij Marathon, toen de Atheners
de Perzen verslagen hadden bij Marathon in 490.
9
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het tropaion en de gedenkversen van Simonides

Hé, juist daar is er voor mij van de weg str.
een plekje over,
dat omhoog loopt naar de Akropolis, waarheen ik me haast.
En ik vraag me af hoe we ooit dat
omhoog zullen slepen zonder lastdier. 290
Want die twee blokken hout drukken op mijn schouder.
Maar toch moeten we gaan
en het vuur aanblazen om te voorkomen
dat het aan het eind van de weg ongemerkt uit is.
ffff, ffff.
O, o wat een rook. 295
O wat een ellende, here Herakles,
ant.str.
heeft mij overvallen vanuit die pot.
Als een razende teef bijt die mijn ogen.
Ja, dat is absoluut
vuur van Lemnos12.
300
Want anders zou het niet zo scherp mijn ogen stukgebeten hebben.
Hup, vooruit naar de Akropolis
en breng de godin hulp.
Of zullen wij haar ooit meer helpen dan nu, Lachès13?
ffff, ffff.
O, o wat een rook. 305
Dat vuur is wakker en leeft omwille van de goden.
Moeten we dan niet, als we eerst die stammen hier neerleggen
en de fakkel van olijfhout in de pot houden en aansteken,
daarna als een ram die deur aanvallen en als die vrouwen
dan niet op ons geroep de sluitbalken weghalen,
310
de deurvleugels in brand steken en hen uitroken?
Laten we de last neerleggen. Wat een rook, jonge jonge.
12
13

Op Lemnos werd Hephaistos, de god van het vuur vereerd.
Atheense generaal.
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Natuurlijk geen hulp van de veldheren op Samos.14
Zo, die kwellen niet meer mijn ruggegraat.
Het is jouw taak, potje, de houtskool te wekken.
315
Dan zal die kool mij persoonlijk de toorts met vlam en al brengen.
Meesteres Nikè, help ons en zorg dat wij de overwinning halen
op die nu heersende onverschrokkenheid van de vrouwen in de stad.
Koor van vrouwen.
Ik geloof rook en walm te zien, vrouwen,
str.
alsof er een vuur brandt. Sneller, sneller.
Vlieg, vlieg, Nikodikè,
voordat Kalukè en Kritylla
in lichterlaaien staan van alle kanten bestookt
door vreselijke winden,
door oude schurken.
Maar hiervoor ben ik bang. Ik breng toch niet te laat hulp?
Want zojuist in het donker heb ik de waterkruik gevuld bij de bron
met moeite door de massa en het kabaal en gekletter van kruiken
en ik werd door slavinnen weggedrukt
330
en door weggelopen slaven, maar gretig heb ik de pot
opgepakt en kom
mijn dorpsgenoten, terwijl ze branden,
met water te hulp.
Want ik heb gehoord, dat demente
kereltjes ronddolen met balken onderweg
alsof zij badwater gaan verhitten
naar de stad, balken van ongeveer honderd kilo zwaar
en dat ze de meest erge woorden dreigend uiten,
dat ze die vervloekte vrouwen met vuur moeten barbecuen.
340
Ik hoop, godin, hen nooit in brand te zien.
Maar eerst Griekenland en de burgers redden van oorlog en waanzin.
Daarom, stedenbeschermster
met gouden helmbos, hebben ze jouw verblijf ingenomen 345
en noem ik jou bondgenote om,
o bij de Triton geborene15,
indien een kerel hen in de fik steekt,
water te brengen met ons.
Laat. Wat is dat daar? Infame kerels.
Want nooit zouden deugdelijke en vrome mannen dit doen.
Koor grijsaards
Wat daar aan komt had ik nooit verwacht te zien.
14
15

In 412 was de bevolking op Samos in opstand gekomen tegen de aristocratie
bijnaam van Athene, die geboren zou zijn bij ee Triton, rivier bij Alalcomenae in Boeotia.
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Daar komt een horde vrouwen buiten de deur hulp brengen.
Koor vrouwen
Waarom vrezen jullie ons? Wij schijnen toch echt niet met velen te zijn, hè?
Geloof me, jullie zien nog niet 10.000ste deel van ons.
355
Koor grijsaards
Phaidrias, zullen we hen niet de mond snoeren?
Zou niet iemand die stok op hun rug kapot moeten slaan?
Koor vrouwen
o.k. Laten ook wij onze kruiken op de grond zetten.
Dan zal, als één de hand naar ons uitsteekt, mij die pot niet hinderen.
Koor grijsaards
Als iemand, bij Zeus, hun 2 of 3 keer op de bek had geslagen,
360
precies zoals Boupalos16, zouden ze nu stil zijn.
Koor vrouwen
Hè, jij verdient klapjes. Ik zal mezelf gaan opofferen.
Zeker zal nooit een andere bitch jou bij de ballen grijpen.
Koor grijsaards
Als je niet je mond houdt, zal ik je oude karkas weg meppen.
Koor vrouwen
Kom maar op en raak Stratyllis maar eens met jouw vinger aan.
365
Koor grijsaards
Wat, als ik haar met mijn vuisten in elkaar sla? Wat voor ergs zul je me doen?
Koor vrouwen
Ik zal mijn tanden in je ribben zetten en je ingewanden verzwelgen.
Koor grijsaards
Er is geen wijzer dichter dan Euripides:
“Want geen schepsel is zo schaamteloos als een vrouw.”

Euripides

Koor vrouwen
Laten we onze waterkruik oppakken, Rhodippè.
Koor grijsaards
Waarom ben jij, godvervloekte, met water hierheen gekomen?
16

een beeldhouwer. De dichter Hipponax had gedreigd hem op zijn ogen te slaan.
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Koor vrouwen
Waarom jij, scharminkel, met vuur? Om jezelf te verbranden?
Koor grijsaards
Ik om een vuurstapel op te richten en je vriendinnen te verbranden.
Koor vrouwen
En ik om jouw vuurstapel daarmee te blussen.
Koor grijsaards
Zul jij mijn vuur blussen?
Koor vrouwen
De daad zal het snel tonen.
Koor grijsaards
Misschien zal ik jou wel met deze fakkel direct aansteken.
Koor vrouwen
Als je vuil bent, zal ik je waswater geven.
Koor grijsaards
Jij mij een bad, oud lijk?
Koor vrouwen
Ja, een huwelijksbad.
Koor grijsaards
Heb je haar brutale mond gehoord?
Koor vrouwen
Ja, ik ben vrijpostig.
Koor grijsaards
Ik zal je nu het zwijgen opleggen.
Koor vrouwen
Maar jij bent geen rechter meer.
Koor grijsaards
Zet haar in de fik.
Koor vrouwen
Doe je werk, water van de Acheloos17.
Koor grijsaards
Verdomme.
Koor vrouwen
Het was toch niet heet?
Koor grijsaards
Hoezo heet? Houd op. Wat doe je.
Koor vrouwen
Ik geef je water. Dan bloei je op.
Koor grijsaards
Maar ik sta te trillen als een dor blad.
Koor vrouwen
Je hebt vuur. Verwarm je dus.

17

grote rivier in het westen van Griekenland
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Epeisodion vs. 387387-466

Proboulos/adviseur
Is de wulpsheid van de vrouwen opgelaaid
met dat slaan met de bekkens en het vaak roepen om Sabazios18
en die klaagzang om Adonis19 op de daken,
die ik een keertje hoorde, toen ik in de volksvergadering was?
Die verfoeide Demostratos deed net een voorstel
om naar Sicilië20 te varen en de vrouw zei dansend
‘Ach, Adonis’. En Demostratos stelde voor
hoplieten onder de Zakynthiërs21 te lichten
en de aangeschoten vrouw op het dak
zei; “Betreurt Adonis”. En hij probeerde er overheen te schreeuwen,
de goden gehate en vervloekte galbak.
Zo gaan vrouwen zich te buiten.
Koor grijsaards
Dan heb je nog niet de brutale daad van hen hier gehoord.
Afgezien van de overige brutaliteiten hebben ze ons ook
met water uit kruiken gewassen, zodat wij onze manteltjes
kunnen schudden als hadden we erin geplast.
Proboulos/adviseur
Bij de zilte Poseidon, terecht, ja.
Want wanneer wij zelf met die vrouwen liederlijk zijn
en hen leren uit de band te springen,
dan bloeien er dat soort ideeën uit hen op.
Want wij zeggen in de ateliers het volgende:
“Goudsmid, mijn vrouw was gisteren aan het dansen
en van de halsketting die jij hebt gemaakt,
is de eikel uit het gaatje gevallen.
Nou moet ik naar Salamis varen,
maar als je tijd hebt, ga dan in ieder geval vanavond
bij haar langs en duw die eikel in dat gaatje van haar.”
Weer een ander zegt het volgende tegen een schoenmaker,
een jonge kerel met geen kinderjongeheer:
“Schoenmaker, een riempje beknelt het teentje
18

390
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de Phrygische Dionysos
In juni werden de Adonia gehouden, een feest ter ere van Adonis. Adonis was een mooie jongen, die door
Artemis bemind was.
20
Inderdaad hebben de vrouwen op de dag van dit ellendige voorstel op de daken de Adonia gevierd (Thouk.
VI.1 en 29). Dit werd als een slecht omen gezien voor de beruchte Sicilië-expeditie. Tijdens deze expeditie
werden de Atheners op Sicilië in 413 vernietigend verslag. Deze nederlaaag heeft zeker bijgedragen aan de
eindnederlaag tegen Sparta en zijn bondgenoten.
19

21
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van de voet van mijn vrouw.
Dat is zo teer. Ga vanmiddag naar haar toe
en rek die op, opdat ze wijder is.”
En het resultaat is:
hoewel ik middelen verstrekt heb, opdat er hout voor roeiriemen is,
terwijl er nu een gebrek aan geld daarvoor is, ben ik als adviseur
door die vrouwen buiten de poorten gesloten.
Maar we moeten niet staan. Breng die palen. Dan zal ik
hen van die brutaliteit afhouden.
Wat sta je daar met je mond open, ongelukkige? En waarheen kijk jij?
Jij hebt alleen maar oog voor een proeflokaal.
Zet die balken onder de poortdeuren
en tilt die uit de hengsels. Ik zal hier
meehelpen.
Lysistrata
Niet doen.
Ik kom uit eigen beweging naar buiten. Hefbomen zijn niet nodig.
Alleen maar inzicht en verstand.
Proboulos
Werkelijk, jij vervloekte? Waar is de politie?
Grijp haar en bind haar handen op de rug.
Lysistrata
Als hij werkelijk maar één vinger naar mij uitsteekt,
dan zal hij het bezuren, ook al is hij een diender.
Proboulos
Hé, jij daar. Ben je bang geworden? Zul jij niet haar ook
bij haar middel pakken en haar snel in de boeien slaan?
Kleonikè
Als je werkelijk alleen al je hand op haar zult leggen, bij Pandrosos22,
zul je er van lusten en het in je broek doen.
Proboulos
Kijk, jij zult het in je broek doen. Waar is nog een diender?
Sla haar eerst in de boeien, omdat zij ook kletst.
Myrrinè
Als je werkelijk bij Artemis één vinger naar haar zult uitsteken,
dan zul je het bezuren en binnen de kortste keren vragen om ijs.
Proboulos
Wat heeft dat te betekenen? Waar is de agent? Houd haar vast.
Ik zal geen van jullie laten ontkomen.
Lysistrata
Als je werkelijk, bij Artemis, haar zult aanvallen
dan zal ik je haren uittrekken en jij zult huilen.
Proboulos
Ik pechvogel. De diender heeft het onderspit gedolven.
22

dochter van Kekrops (mythische koning van Athene), bij wie de Atheense vrouwen zwoeren
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Maar nooit moeten wij van vrouwen verliezen.
Laten wij met ze op de vuist gaan, Skythen23,
maar eerst ons samen in het gelid opstellen.
Lysistrata
Bij de godinnen, jullie zullen er zeker achter komen,
dat ook bij ons vier strijdvaardige compagnieën vrouwen zijn.
Ze staan binnen gewapend.
Proboulos
Skythen, draait hun handen op de rug.
Lysistrata
Vrouwen medestrijdsters, snel van binnen naar buiten.
O, marktverkoopsters van erwten, zalfflesjes en groenten,
o, verkoopsters van knoflook, alles en nog wat en brood,
sleept, slaat, beukt,
scheldt, weest onbeschaamd.
Houdt op, gaat terug, trekt ze niet af.
Proboulos
Verdikke, wat een slecht optreden van mijn politie.
Lysistrata
Maar wat dacht je dan? Dacht je naar een paar slavinnen
te komen, of denk je niet dat ook vrouwen woede kennen?
Proboulos
Bij Apollo, integendeel. Zeer veel,
als er tenminste een kroegbaas in de buurt is.

23

de Skythische slaven werden als agenten gebruikt; ze hadden bogen.
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Agoon 467467-607

Koor van grijsaards
Landsraad, je hebt veel woorden verspeeld.
Waarom knoop je een gesprek aan met deze beesten?
Weet je niet hoe zij ons zojuist in bad gestopt hebben
met onze manteltjes? En we waren niet eens vuil.
470
koor van oude vrouwen
Maar beste, je moet ook niet zo maar met je buurtjes
op de vuist gaan. Als je dat doet, moet je wel een blauw oog krijgen.
Want ik wil fatsoenlijk als een meisje zitten en niemand pijn doen hier
en niemand een stro breed in de weg leggen, tenzij iemand mij
als een wespennest uit de weg probeert te ruimen en mij tergt.

475

Koor van grijsaards
Zeus, wat zullen we toch doen met deze monsters?
str.
Want dit is niet meer te verdragen, maar deze ramp moet door jou
met mij aan de kaak gesteld worden,
met wat voor bedoeling en waartoe toch zij
480
de Kranaa, de grote rots,
de onbeklimbare akropolis
het heilige domein hebben ingenomen.
Wel, stel vragen en gehoorzaam niet en voer alle weerleggingen aan.
Want het is schandelijk zo’n zaak op te geven en niet te onderzoeken.
485
Proboulos
Zeker wil ik dit ’t eerst van hen horen, bij Zeus
waarom jullie onze stad met balken hebben afgesloten.
Lysistrata
Om het geld te verzekeren en geen oorlog daarom te voeren.
Proboulos
Wij voeren dus oorlog om het geld?
Lysistrata
Ja, en daarom is al het andere op zijn kop gezet.
Want Peisandros en al wie op erebaantjes uit was, moest kunnen stelen 490
en daarom maakten ze altijd chaos. Zij moeten dan maar doen
wat ze ook willen, want dat geld zullen ze zeker niet meer pakken.
Proboulos
Maar wat zul jij dan doen?
Lysistrata
Dat vraag je me? Wij zullen het beheren.
Proboulos
Jullie zullen het beheren?
31

Lysistrata
Waarom vind je dat erg?
Beheren we ook niet het geld in huis volledig voor jullie?
Proboulos
Maar dat is niet hetzelfde.
Lysistrata
Hoezo niet?
Proboulos
Daarmee moet oorlog gevoerd worden.
Lysistrata
Om te beginnen moet dat helemaal niet.
Proboulos
Natuurlijk wel, hoe zullen we anders gered worden?
Lysistrata
Wij zullen jullie redden.
Proboulos
Jullie?
Lysistrata
Ja, wij.
Proboulos
Onacceptabel.
Lysistrata
Weet dat je gered zult worden, ook als je niet wilt.
Proboulos
Vreselijk, wat je zegt.
Lysistrata
Je ergert je,
maar er is geen ontkomen aan.
Proboulos
Bij Demeter, crimineel.
Lysistrata
Beste, je moet gered worden.
Proboulos
Ook als ik het niet vraag?
Lysistrata
Daarom des te meer.
Proboulos
Vanwaar die interesse van jullie voor de oorlog en de vrede?
Lysistrata
Dat zullen we zeggen.
Proboulos
Snel dan. Anders krijg je klappen.
Lysistrata
Luister dan,
en probeer die handen laag te houden.
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Proboulos
Maar dat kan ik niet. Het is moeilijk door mijn woede
ze te beheersen.
Kleonikè
Nou dan zul je het nog veel meer bezuren.
505
Proboulos
Krijs dat tegen jezelf, ouwe. Jij, zeg het me.
Lysistrata
Dat zal ik doen.
In de oorlog en in de tijd hiervoor verdroegen we van jullie kerels,
omdat wij verstandig zijn, al wat jullie deden, want wij mochten
onze mond niet openen van jullie en toch, tevreden met jullie waren we niet.
Maar we leerden jullie goed kennen en vaak hoorden wij thuis,
510
dat jullie slechte besluiten namen over een grote kwestie.
Met pijn in het hart vroegen we jullie telkens met een lach:
“Wat is vandaag door jullie besloten over het verdrag op de verdragszuil
te schrijven in de volksvergadering?” Mijn man zei dan: “Wat gaat jou
dat aan? Zwijg” en ik zweeg.
Kleonikè
Maar ik zou nooit mijn mond houden.
515
Proboulos
Ja, jij zou ervan lusten, als je niet zweeg.
Lysistrata
Daarom inderdaad zweeg ik.
Wij vernamen het ene besluit nog slechter dan het andere van jullie.
Dan vroegen wij: “Hoe konden jullie zo dwaas zijn en dat doen?”
Direct zei hij met een boze blik naar mij, dat ik, als ik niet mijn draad spon,
luid zou jammeren om mijn hoofd: “Oorlog zal een mannenzaak zijn.” 520
Proboulos
Dat zei hij correct, bij Zeus.
Lysistrata
Hoezo correct, ellendeling,
als jullie slechte besluiten nemen en wij niet mogen adviseren?
Maar toen wij dan eindelijk duidelijk hoorden, dat jullie op mars waren:
“Geen man is in het land.” “Bij Zeus, inderdaad.” zei weer een ander,
besloten wij daarna onmiddellijk Hellas te redden
525
samen met alle vrouwen bij elkaar.Waarom zouden we ook moeten wachten?
Als jullie dus ons goede dingen willen horen zeggen en op jullie beurt
precies zoals wij zwijgen, zullen wij jullie weer op de been helpen.
Proboulos
Jullie ons? Wat je zegt is verschrikkelijk en kan ik niet verdragen.
Lysistrata
Zwijg.
Proboulos
Moet ik voor jou, misbaksel, mijn mond houden en dat terwijl jij een sluier
draagt over je hoofd? Was ik maar dood.
531
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Lysistrata
Maar als dat voor jou een probleem is,
pak die sluier dan van me af en houd hem
en doe hem om je over je hoofd
en zwijg vervolgens.
Kleonikè
Pak ook dat mandje.
En trek je jurk op en kaard de wol,
terwijl je bonen eet.
De vrouwen zullen voor de oorlog zorgen.

535

Koor van vrouwen
Vrouwen, verlaat de kruiken opdat ook wij
op onze beurt enige hulp aan onze vriendinnen geven.
540
Ik zal wel nooit moe worden van dansen en ook zal wel niet
ant.
min knieën moe worden.
Ik wil op alles afgaan
met hen hier om glorie te behalen;
zij hebben natuurlijk talent, charme, onverschrokkenheid,
545
sluwheid, de deugd van vaderlandsliefde
met verstand.
O moedigste der grootmoedertjes en vruchtbare brandnetels,
gaat boos en volhard. Bovendien hebben jullie nu de wind mee.
550
Lysistrata
Maar als Eros met zoet hart en Afrodite op Kupros geboren
over jullie boezem en dijen begeerlijkheid zullen neerblazen
en daarna een prikkelende verharding en een stijve bij de mannen opwekken,
dan denk ik dat we ooit Oorlogbeslechters onder de Grieken zullen heten.
Proboulos
Door wat te doen?
Lysistrata
Als we om te beginnen hun een halt toeroepen met wapens
555
op de markt te zijn en tekeer te gaan.
Kleonikè
Bij Afrodite van Pafos.
Lysistrata
Nu dan lopen zij net zo goed tussen de potten en groenten
op de markt met wapens als idioten24.
Proboulos
Bij Zeus, dat moeten de echte kerels.
Lysistrata
Werkelijk, die zaak is belachelijk,
wanneer men met een schild met de Gorgo erop vissen koopt.
560
24

priesters van Kybele.
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Kleonikè
Bij Zeus, ik zag inderdaad hoe een afdelingscommandant met lang haar
in zijn bronzen helm een ommelet van een oude vrouw gooide.
En weer een ander, een Thraciër verjoeg zwaaiend met zijn schild en lansje
zoals Tèreus, de vijgenverkoopster en hij verzwolg de rijpe vijgen.
Proboulos
Hoe dan kunnen jullie die enorme chaos in de landen
565
ook oplossen?
Lysistrata
Geen enkel probleem.
Proboulos
Hoe? Laat zien.
Lysistrata
Precies zoals wij een draad pakken, wanneer die in de knoop zit
en wij die met de spoelen uit elkaar halen, hierheen, daarheen,
zo zullen we ook die oorlog beëindigen, als men het zal toelaten,
door die te ontwarren door middel van gezanten hierheen, daarheen.
570
Proboulos
Denken jullie met wol en gesponnen draad en spoelen een vreselijke
situatie tot een einde brengen? Hoe naïef.
Lysistrata
Als jullie enig verstand hadden,
zouden jullie je in alles door onze wol laten besturen.
Proboulos
Hoe dan? Dat wil ik zien.
Lysistrata
Op de eerste plaats was het nodig, precies zoals een vlok wol,
in het badhuis de vuile wol uit de stad weg te wassen en op een bed
575
de slechte wol weg te slaan en de distels eruit te plukken
en die lieden, die bij elkaar gaan staan en die zich verdringen
voor de ambten, te kaarden en hun hoofden kaal te plukken
en daarna moeten allen, de gemeenschappelijke goodwill mengend, die
in een mandje slaan en de immigranten en als iemand jullie vriend is
580
en een schuld heeft aan de staat, ook die meemengen
en bij Zeus, van al de steden die van dit land kolonies zijn,
beseffen dat zij als draden ieder afzonderlijk liggen
en vervolgens van al die steden de draad oppakken
en hierheen bijeenbrengen en naar één punt verzamelen
585
en daarna een grote kluwen wol maken en verder daarvan
voor het volk een mantel weven.
Proboulos
Het is toch verschrikkelijk dat zij dat dicteren en beramen.
Ze hebben geen enkel aandeel aan de oorlog.
Lysistrata
Heus, klootzak,
35

wij dragen meer dan het tweevoudige daarvan. Ten eerste baren wij kinderen
als burgers en wij zenden ze uit –
Proboulos
Zwijg, wees niet haatdragend.
590
Lysistrata
Nu we ons zouden moeten vermaken en van onze jeugd genieten,
slapen we alleen door die expedities. En ik zal ons belang laten,
maar ik erger me over het feit dat die meisjes in hun slaapkamers oud worden.
Proboulos
Worden de mannen niet ook oud?
Lysistrata
Bij Zeus, dat is iets anders.
Want die, als hij gekomen is, ookal is hij oud, is al snel met een jong meisje 595
getrouwd, maar van een vrouw is de houdbaarheidsdatum beperkt en als ze
die niet benut, wil niemand met haar trouwen en zit ze de goden te
raadplegen.
Proboulos
Maar ieder die nog een stijve kan krijgen—
Lysistrata
Maar waarom in hemelsnaam sterf je niet?
Er is een plekje. Jij zult een askist kopen.
600
Ik zal dan een honingkoek kneden.
hier, pak aan en bekrans je.
Kleonikè
En neem deze van mij aan.
Myrrinè
En neem deze krans.
Lysistrata
Wat heb je nodig? Wat verlang je? Ga naar je schip.
605
Charon roept je
en jij houdt hem tegen de trossen los te gooien.

Charon
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De Parabasis
Proboulos
Het is toch vreselijk, dat ik zo behandeld word.
Bij Zeus, maar ik zal onmiddellijk naar de probouloi gaan
en mezelf aan hen laten zien.
(gaat af)
Lysistrata
Je zult toch niet de klacht indienen, dat ik je niet heb opgebaard?
Maar op de 3e dag zal kant en klaar naar jou in de morgen absoluut
het dodenoffer van die dag komen.
Koor van grijsaards
Niet meer moet slapen, alwie een vrij man is.
Maar laten we, mannen, die zaak aanpakken.
Want reeds ruikt het naar meer
en grotere zaken, geloof ik
en vooral ruik ik de tirannie van Hippias
en ik vrees absoluut, dat hier Lakoniërs
bijeengekomen zijn in Kleisthenes’25 huis
en dat ze die vrouwen door een list ertoe aanzetten
ons geld te confisceren en ons loon,
waarvan ik leefde.

610

str.
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Het is verschrikkelijk dat zij hier nu burgers terecht wijzen
en dat zij als vrouwen kletsen over een bronzen schild
en dat ze een verbond aangaan met Lakoniërs tegen ons,
die je net zo min kunt vertrouwen als een wolf met open bek.
630
Maar dit hebben zij gesponnen voor ons, mannen, voor de tirannie.
Maar nooit zullen ze tijdens mijn leven tiran zijn,
want ik zal op mijn hoede zijn
en voortaan ‘zal ik mijn zwaard dragen in een mirretak’26
en ik zal gewapend op de agora zijn naast Aristogeitoon27,
en zo (neemt houdig aan) zal ik naast hem staan, want vanzelf krijg ik de kans
om deze godenvervloekte oude vrouw op de bek te slaan.
635
Koor vrouwen
Als jij naar huis gaat, zal je moeder je niet herkennen.
25

ant.

Kleisthenes (Grieks: Κλεισθένης, Kleisthénès), (ca. 570 v.Chr. - 507 v.Chr.?) was een Grieks staatsman en
grondlegger van de democratie van Athene.Hij was een verdienstelijk hervormer, die de geschiedenis inging als
de stichter van de Atheense democratie. Zijn ouders waren Megakles, een Alkmaionide, en Agariste, dochter
van Kleisthenes van Sikuon. Een nicht van Kleisthenes was de moeder van Perikles.
26
citaat, bron onbekend.
27
Harmodius (Oudgrieks: Αρμόδιος) en Aristogiton (Αριστογείτων) waren twee mannen in het Oude Athene die
de tiran Hipparchus vermoordden. Ze kregen hierdoor de status van nationale held en symbool van de
democratie en stonden bekend als de "Tirannendoders" ( τυραννοκτόνοι).
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Maar geliefde oude vrouwen, we moeten eerst dit op de grond leggen.
Want wij maken een begin, alle burgers, met woorden,
die goed zijn voor de stad. Natuurlijk, want ze heeft
me op heerlijke wijze tot een trotse vrouw opgevoed.
Toen ik zeven was, droeg ik al de sluier van Athene
vervolgens was ik maalster op mijn tiende voor Athene
en daarna met gele jurk was ik berenmeisje op de Brauronia28
en ik droeg ooit als mooi meisje een mandje
met een ketting van gedroogde vijgen

640

645

Moet ik als dank aan de stad goed advies geven?
Als ik een vrouw ben, moeten jullie het me daarom niet misgunnen
als ik de huidige situatie verbeter.
650
Want ik heb deel aan de contributie, want ik zet mannen op de aarde.
Maar jullie ellendige grijsaards niet, want jullie hebben
de zogeheten opa-contributie daterend van de Perzische oorlogen uitgegeven
en jullie dragen niet bij aan de belastingen, maar wij lopen bovendien
het risico door jullie geruïneerd te worden.
655
Valt er door jullie te morren? maar als je me enigszins pijn zult doen,
dan zal ik je met deze ruwe laars een muilpeer geven.
koor van grijsaards
Wat jullie hier doen is heel brutaal.
Volgens mij zal het nog erger
worden.
Iedere man met ballen moet dit afweren.
Kom, laten we ons hemd uittrekken
28

str.
660

feest ter ere van Artemis Brauronia. Het Heiligdom van Artemis Brauronia of Brauroneion was een heiligdom
op de Akropolis in het oude Athene. Het was in feite een filiaal van de grote tempel van Artemis in Brauron, in
het oosten van Attica. Artemis Brauronia werd vereerd als beschermster van zwangeren en kraamvrouwen. Na
een bevalling offerden vrouwen aan haar hun kleding. Ook de kleding van overleden kraamvrouwen werd
geofferd. In Brauron vond het vierjaarlijkse festival van de Arkteia plaats, waarbij een processie werd gehouden
vanaf het heiligdom in Athene naar de tempel in Brauron voor jonge meisjes vanaf 7 jaar. Deze vereerden de
godin als ‘arktoi’ (berinnetjes) in een ritueel waarin ze vermoedelijk werden voorbereid op de puberteit en het
huwelijk. In het heiligdom op de Atheense Akropolis zijn votiefoffers teruggevonden, waaronder een klein
beertje.
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want een man moet direct naar man ruiken en niet hoort hij ingepakt te zijn.
Kom op, wij met onze witte voeten, die ooit
naar Leipsudrion29 gingen, toen we nog leefden,
665
nu, ja nu is het nodig weer jong te worden
en weer vleugels te krijgen en deze ouderdom af te schudden.
Want als iemand van ons hun één vinger biedt,
dan zullen ze er honderd procent voor gaan,
en ze zullen en schepen bouwen en het bovendien wagen
een zeeslag te leveren en op ons af te varen, precies zoals Artemisia30.
675
Als zij zich richten op het paard rijden, schrap ik de ruiters uit de registers:
het meest rijvaardig en zadelvast is een vrouw en zij zal wel niet
wanneer het paard draaft, ervanaf glijden. Kijk naar de Amazonen,
die Mikoon31 geschilderd heeft op paarden strijdend tegen mannen.
Je zou van hen allen die nek moeten pakken en in een schandpaal
680
moeten vastmaken.
koor vrouwen
Als jij mij, bij de beide godinnen,
ant.
zult prikkelen, dan zal ik mijn woede los laten
en ik zal ervoor zogen,
dat jij vandaag gekaard wordt en de burgers te hulp roept.
685
Kom op vrouwen, laten ook wij ons uitkleden,
opdat wij naar vrouwen ruiken, die tot bijtens toe boos zijn.
Nu moet er eentje op mij afkomen, hij zal nooit
knoflook eten en nooit zwarte bonen.
690
Weet, dat als je maar één slecht woord zult zeggen –want ik ben bereboosik als mestkever jou als arend in barensnood zal helpen32.
695
Want ik zal me wel niet om jullie bekommeren, als maar mijn Lampitoo leeft
en het geliefde, Thebaanse meisje, de edele Ismenia.
Want jij zult geen macht hebben, zelfs niet als je zeven keer stemt,
als je, ellendeling, ook bij al je buren gehaat bent.
Daarom heb ik ook gisteren, toen ik een feestdag hield voor Hekate,
700
voor mijn kinderen hun vriendinnetje bij de buren geroepen,
een goed en welkom kind, aaltje van de Boiotiërs33,
maar zij weigerden haar te sturen door jouw besluiten.
En jullie zullen zeker niet ophouden met die besluiten, voordat iemand
jullie bij je been gegrepen heeft, je ronddraagt en de nek breekt.
705
29

Na de dood van Hipparchos verzamelden de bannelingen zich in het versterkte Lipsydrion. Men verzette zich
hier hevig tegen het beleg van de tirannen.
30
HDT.VII 99. nam als dochter van de tiran van Halikarnassos deel aan de slag van Salamis aan de zijde van de
Perzen.
31
een schilder
32
Het gaat hier om een fabel van Aisopos, waar bij de kever als nietig dier de machtigere arend met list schade
wil berokkenen.
33
Boiotische aal was beroemd.
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Meesteres van deze onderneming en dit besluit
waarom bent u toch ontstemd uit huis gegaan?
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Alazonscènes
Lysistrata
De daden van slechte vrouwen en de vrouwelijke inborst
zorgen ervoor dat ik moedeloos heen en weer loop.
Koor van oude vrouwen
Wat zeg? Wat zeg je?
Lysistrata
De waarheid. De waarheid.
710
Koor vrouwen
Wat is er aan de hand? Vertel het je vriendinnen?
Lysistrata
Maar het is schandelijk te zeggen en om te verzwijgen zwaar.
Koor vrouwen
Verberg nu niet voor mij, wat voor kwaads wij hebben ondergaan.
Lysistrata
Wij willen neuken. korter kan het niet gezegd.
715
Koor vrouwen
O Zeus.
Lysistrata
Waarom roep je Zeus? Zo staan de zaken er dus voor.
Ik kan ze niet meer weghouden van de mannen.
Want ze lopen alle kanten op. De een trof ik zo juist aan
bij het hakken van een gat,
720
34
waar de grot van Pan is ,
een ander, terwijl ze naar beneden kronkelde aan een haspel
weer een ander, terwijl ze overliep. Een, die dacht naar beneden
te vliegen op een mus naar het bordeel van Orsilochos,
trok ik gisteren aan de haren eraf.
725
Ze komen met alle excuses aanzetten, zodat ze
naar huis weg kunnen gaan.
Hé jij daar, waarheen ren jij?
Vrouw A
Ik wil naar huis gaan.
Want thuis heb ik wol uit Milete.
Die wordt door de motten vernietigd.
Lysistrata
Wat voor motten?
Ga terug.
Vrouw A
Maar ik zal snel komen bij de twee godinnen,
34

aan de noordkant van de Akropolis
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slechts nadat ik het heb uitgespreid op bed.
Lysistrata
Doe dat niet. Vertrek nergens naartoe.
Vrouw A
Maar moet ik dan mijn wol naar de knoppen laten gaan?
Lysistrata
Ja, als dat nodig is.
Vrouw B
Wat ben ik toch een pechvogel. Mijn vlas, dat ik
ongehekeld thuis heb gelaten.
Lysistrata
Daar vertrekt
een ander naar haar ongehekelde vlas.
Kom terug hiernaartoe.
Vrouw B
Maar bij de ochtendster,
ik hekel het en kom echt direct terug.
Lysistrata
Nee, doe dat niet. Als je de eerste daarmee zult zijn,
zal een andere vrouw datzelfde willen.
Vrouw C
Machtige Eilithuia35, wacht met de bevalling,
totdat ik een gewijde plek heb bereikt.
Lysistrata
Wat klets je?
Vrouw C
Ik zal zeker ieder moment een kind krijgen.
Lysistrata
Maar gisteren was je niet zwanger.
Vrouw C
Maar vandaag wel.
Maar, Lysistrata, laat mij zo snel mogelijk
naar huis gaan naar de vroedvrouw.
Lysistrata
Wat zeg je daar?
Wat heb je daar voor hards?
Vrouw C
Een jongetje.
Lysistrata
Bij Afrodite, dat heb je niet, maar volgens mij
heb je daar een holle koperen schaal. Ik zal het weten.
Idioot, dacht je met deze heilige helm van Athene
zwanger te zijn?
Vrouw C
Ja, ik ben zwanger bij Zeus.
35

godin van de barensnood, geboorte
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Lysistrata
Waarom had je dat dan?
Vrouw C
Om als ik nog zou beginnen met baren
op de Akropolis in die helm te gaan
en daarin mijn kindje te krijgen, precies zoals de duiven.
Lysistrata
Wat zeg je? Wat een smoes. De zaak is duidelijk.
Zul je niet hier op de 5e dag1 na de geboorte van de helm wachten?
Vrouw C
maar ik kan ook niet op de Akropolis gaan slapen,
sinds ik dan een keer de tempelbewakende slang2 heb gezien.

755

Pallas Athene van Pheidias

Vrouw D
Ik ga door nachtuilen3 ellendig kapot
doordat ik continu door hun gekras niet slaap.
Lysistrata
Ellendelingen, houd op met die truckjes.
Misschien missen jullie jullie mannen. Denk je niet, dat zij
ons missen. Zeker weten,
dat zij vreselijke nachten beleven. Kom, houdt vol, vriendinnen,
1

760

765

Het kind werd op de 5e dag na de geboorte langs de bruen gebracht om het te laten zien en rond de haard
gedragen. De vrouwen, die bij de bevalling waren geweest, reinigden zich en de buren brachten cadeaus.
2
Volgens de mythe bewaakte een slang de Akropolis en woonde hij in het Erechtheion. De slang was afgebeeld
afgebeeld op het schild van Athene. Iedere nieuwe maan werd er een honingkoek geofferd aan de slang. Noch
Herodotos noch de tijdgenoten van Aristophanes geloofden in die slang. Dus deze vrouw wordt belachelijk
voorgesteld.
3
De uil was de vogel van Athene.
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En volhardt nog een korte tijd.
Want wij hebben een orakelspreuk dat we overwinnen,
als wij geen ruzie krijgen. Dat is het orakel.
Vrouw C
Vertel ons van het orakel, wat het zegt.
Lysistrata
Houdt dus je mond.
‘Maar wanneer zwaluwen zullen afdalen naar één plek,
voor hoppen op de vlucht en van de phallus zich zullen onthouden,
dan zal de ellende ophouden en zal de in de hoogte donderende Zeus
de wereld op de kop zetten’—
Vrouw C
Zullen wij er bovenop liggen?
Lysistrata
‘Maar als de zwaluwen ruzie zullen hebben en met hun vleugels
van de heilige tempel zullen opvliegen, dan zal absoluut
geen enkele vogel wellustiger schijnen te zijn.’
Vrouw C
Duidelijk is dat orakel bij Zeus. Alle goden.
Lysistrata
Laten we nu niet opgeven te volharden,
maar laten we naar binnen gaan, want dat is schandelijk,
liefsten, als we dat orakel zullen verraden.
koor van grijsaards
Wij willen u een verhaal vertellen,
dat ik ooit zelf als kind nog heb gehoord.
Zo was er een jongeman Melanion1,
die op vlucht voor een huwelijk in een woestenij is gekomen
en in de bergen woonde.
Hij had een net geknoopt
en joeg op hazen
[en hij had een hond]
en keerde niet meer terug naar huis uit haat.
Zo’n walging had hij van de vrouwen en wij, die verstandig zijn,
geenszins minder van Melanion.
Grijsaard
Ik wil jou, oude vrouw, kussen.
Vrouw
Jij hebt geen uien nodig om te huilen.
Grijsaard
en gaan staan en je een trap geven.
(Hij trapt in de lucht en de vrouw kijkt onder zijn kleren)
Vrouw
1

Won de race tegen Atalanta.
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Jij hebt daar veel haar.
Grijsaard
Ja, ook Myronides1 was daar ruw en had een zwart behaard achterste
om op de vijanden af te stormen.
Zo ook Phormioon2.
Koor van vrouwen
Ook ik wil jullie een verhaal vertellen
ant.
in antwoord op dat van Melanion.
Er was ene Timon zonder vaste woonplaats
omheind qua aangezicht met onbeklimbare palen,
een telg van de Erinyen.
Die Timon dus
was vertrokken uit haat
na de slechte mannen zwaar vervloekt te hebben.
Zo haatte hij voor ons op zijn beurt altijd iedere man, die niet deugde,
maar de vrouwen hielden erg van hem.
Vrouw
Wil je dat ik je op je gezicht timmer?
Grijsaard.
Niet doen. Wat ben ik bang.
Vrouw
Moet ik je trappen met mijn been?
Grijsaard
Zul je je spleetje laten zien?
Vrouw
Ja, maar toch zul je wel niet zien,
dat het, hoewel van een oude vrouw,
behaard is,
maar onthaard met een luchter.
Lysistrata
O, o, vrouwen, komt snel hierheen naar mij.
Vrouw
Wat is er? Zeg het me. Wat is dat voor geschreeuw?
Lysistrata
Ik zie een man naderen, buiten zinnen
in de ban van de geestdrift van Afrodite.
Machtige meesteres van Kupros, Kythera en Pafos,
ga recht de weg, die u gaat.
Vrouw
Waar is hij, wie het ook is?
Lysistrata
Hij gaat langs de tempel van Demeter.
Vrouw
1
2

strateeg bij Plataiai
Atheense admiraal.
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Bij Zeus, dat is er inderdaad een. En wie is dat toch?
Lysistrata
Zien jullie hem? Herkent iemand van jullie hem?
Myrrinè
Bij Zeus,
ik. Het is mijn man Kinesias.
Lysistrata
Het is nu jouw taak hem te roosteren en gek te maken
en te misleiden en te beminnen en niet te beminnen
en alles te beloven, waarvan de beker van onze eed geen weet heeft.
Myrrinè
Maak je geen zorgen. Ik zal dat doen.
Lysistrata
En ik zal hier blijven en je helpen hem te misleiden
en voor de gek te houden. Hup, weg met jullie.
Kinesias
Ik arme drommel, want zo’n kramp beheerst mij
en verstijving, alsof ik op een rad gefolterd word.
Lysistrata
Wie is dat, die daar binnen de wachten staat?
Kinesias
Ik.
Lysistrata
Een man?
Kinesias
Jazeker, een man.
Lysistrata
Maak dan dat je weg komt.
Kinesias
Wie ben jij dan, die mij eruit gooit?
Lysistrata
Een dagwacht.
Kinesias
Bij de goden, roep nu voor mij Myrrinè naar buiten.
Lysistrata
Wel, moet ik voor jou Myrrinè roepen? Maar wie ben jij?
Kinesias
Haar man. Kinesias van Paion1.
Lysistrata
Hallo, liefste. Niet onbekend is jouw naam
bij ons en ook niet zonder roem.
Want altijd heeft je vrouw haar mond vol van jou.
En als ze een ei of een schaap neemt, zegt zij:
“Ik hoop dat Kinesias dat krijgt.”
Kinesias
1

een deme
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O bij de goden.
Lysistrata
Ja, bij Afrodite, en als er een woord valt over mannen,
weet jouw vrouw niet hoe gauw ze moet zeggen,
dat al het andere onzin is in vergelijking met Kinesias.
Kinesias
Kom, roep haar nu.
Lysistrata
Wel. Wat zul je mij geven?
Kinesias
Ik dat, bij Zeus, als je dat wilt. (toont zijn erectie)
Ik heb dat. Juist wat ik dus heb, geef ik jou.
Lysistrata
Goed, ik zal naar beneden gaan en haar roepen voor jou.
Kinesias
Heel snel nu.
Want ik vind echt niets aan mijn leven,
sinds zij uit huis is vertrokken,
maar ik erger me, wanneer ik naar binnen ga en alles schijnt mij
eenzaam te zijn en ik vind er niets aan
te eten, want ik heb een stijve.
Myrrinè
Ik houd van hem, ik houd van hem, maar hij wil niet
door mij bemind worden. Jij moet mij niet voor hem roepen.
Kinesias
Liefste Myrrinaatje, waarom doe je dit?
Kom omlaag hierheen.
Myrrinè
Bij Zeus, ik kom niet naar dezelfde plek als jij.
Kinesias
Kom, als ik je roep, Myrrinè.
Myrrinè
Nee, want je roept me naar buiten zonder reden.
Kinesias
Zonder reden? Ik kan niet meer, moet je weten.
Myrrinè
Ik ga weg.
Kinesias
Nee, maar luister in ieder geval naar je kindje.
Jij daar, roep je mama.
Kindje
Mammie, mammie, mammie
Kinesias
Hé, jij daar. Wat is er met je aan de hand? Heb je geen medelijden
met je kindje: het is al voor de zesde dag niet gewassen en niet gezoogd
Myrrinè
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Ik heb zeker wel meelij, maar de vader zorgt niet voor hem.
Kinesias
Kom naar beneden, ellendeling, voor je kindje.
Myrrinè
Zo is moederschap. Ik moet naar beneden. Wat kan ik anders?
Kinesias
Zij is in mijn ogen en veel jonger
en lieflijker om te zien.
En haar boosheid op mij en haar trots
is juist dat wat mij door verlangen verteert.
Myrrinè
O, jij grote schattebout van een stoute vader,
kom ik zal je kussen, jij honneponnetje van mamma.
Kinesias
Ellendeling, waarom doe je dat en waarom
luister je naar andere vrouwen. En jij doet mij lijden
en jijzelf hebt pijn.
Myrrinè
Raak me met geen vinger aan.
Kinesias
Jij laat mijn en jouw spullen binnen verslonzen.
Myrrinè
Die boeien me niet erg.
Kinesias
Doet het jou niets, dat jouw wollen lapje
door de hanen gedragen wordt?
Myrrinè
Inderdaad, bij Zeus.
Kinesias
Kunnen de offers aan Afrodite zo lang door jou ongevierd blijven?
Ga terug.
Myrrinè
Bij Zeus, nee, tenzij jullie vrede sluiten
en de oorlog beëindigen.
Kinesias
Goed, als jij dat wilt,
dan zullen we ook dat doen.
Myrrinè
Goed, als jij dat wilt,
zal ook ik daarheen gaan. Maar nu heb ik dat afgezworen.
Kinesias
Maar jij moet weer eens met mij gaan liggen.
Myrrinè
Zeker niet, en toch zal ik niet zeggen, dat ik niet van je houd.
Kinesias
Werkelijk? Waarom ga je dan niet met me naar bed, Myrretje?
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Myrrinè
Zottekop, terwijl het kind erbij is?
Kinesias
Bij Zeus, Manes1 breng het naar huis.
Kijk, je kind is er niet meer.
Slaap met mij.
Myrrinè
Beste, waar kunnen we dat doen?
Kinesias
Waar? Het heiligdom van Pan is goed daarvoor.
Myrrinè
En hoe kan ik dan rein naar de stad gaan?
Kinesias
Geen probleem, dunkt me, neem dan eerst een bad in de Klepshydra2.
Myrrinè
Moet ik dan na een eed meineed plegen, lieve?
Kinesias
Moge het mij treffen. Bekommer je geenszins om die eed.
Myrrinè
Wel, laat ik dan een bedje voor ons beidjes naar buiten brengen.
Kinesias
Geen denken aan.
De grond is voldoende voor ons tweeën.
Myrrinè
Bij Zeus, niet zal ik jou,
hoewel je er zo aan toe bent, op de grond laten liggen.
(gaat bed halen)
Kinesias
De vrouw houdt van mij. Dat is goed duidelijk.
Myrrinè
Kijk, schiet op een beetje, lig en ik kleed me uit.
En toch, apropos, er moet een mat naar buiten gebracht worden.
Kinesias
Wat voor mat? Doe dat niet voor mij.
Myrrinè
Jawel, bij Artemis,
Dat kan toch niet op het spiraal.
Kinesias
Mag ik je nu kussen?
Myrrinè
Hier. (geeft een kus en gaat af)
Kinesias
Jonge, jonge. Kom absoluut snel.

1
2

naam van een slaaf
bron naast het heiligdom van Pan
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Myrrinè
Kijk, een mat. Lig en ik kleed me dan uit.
En toch, apropos, je hebt geen kussen.
Kinesias
Maar ik heb dat echt niet nodig.
Myrrinè
Bij Zeus, ik wel.
Kinesias
Maar werkelijk mijn pik hier wacht op zijn onthaal.
Myrrinè
Sta op, spring op. Ik heb nu alles.
Kinesias
Ja zeker, alles. Kom nu hier, mijn goudstukje.

Myrrinè
Ik maak nu mijn band los. Denk er nu aan:
bedrieg me niet wat betreft het vredesverdrag.
Kinesias
Nee, moge ik anders omkomen.
Myrrinè
Maar je hebt geen laken.
Kinesias
Maar dat heb ik niet nodig, maar ik wil neuken.
Myrrinè
Maak je geen zorgen. Dat zul je. Ik kom snel.
Kinesias
Dat mens zal mijn einde betekenen met haar beddegoed.
Myrrinè
Omhoog jij.
Kinesias
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Maar dat staat toch.
Myrrinè
Wil je dat ik je insmeer?
Kinesias
Bij Apollo, doe dat niet.
Myrrinè
Bij Afrodite, zeker wel, of je wilt of niet.
Kinesias
Giet de mirre er dan maar uit.
Myrrinè
Steek je hand dan uit. Hier. Smeer je in.
Kinesias
Die mirre is niet aangenaam, bij Apollo,
als hij niet kan wachten en niet naar huwelijk ruikt.
Myrrinè
Wat bezielde me. Ik heb die van Rhodos1 gebracht.
Kinesias
Het is goed. Laat het, mens.
Myrrinè
Jij kletst onophoudelijk.
Kinesias
Naar de hel met degene, die als eerste mirre heeft bereid.
Myrrinè
Pak dit flesje.
Kinesias
Maar ik heb een andere.
Trut, lig naast me en breng niets.
Myrrinè
Dat zal ik doen bij Artemis.
Goed, ik doe mijn sandalen uit, maar liefste
jij moet stemmen om vrede te sluiten.
(af)
Kinesias
Ik zal daartoe besluiten—
Dat mens is mijn dood; ze heeft mij volledig uitgeput
ze is er vandoor, maar eerst heeft ze mijn huid afgetrokken.
Wat moet ik doen? Wie neuken?
Ik ben nu beroofd van de allermooiste.
Hoe moet ik dit meisje opvoeden?
Waar is een souteneur?
Verhuur mij die .. voedster.
Koor grijsaards
In vreselijke ellende, ongelukkige, ben jij misleid en
1

Die uit Syrië gold als beter.
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word je van binnen gekweld.
Ook ik heb medelijden met jou. Ach.
Want wat voor nier kan het nog verdragen
wat voor ziel, wat voor ballen
wat voor lenden, wat voor pik
gespannen te raken
en dat zonder in de ochtend te wippen.
Kinesias
Zeus, vreselijke krampen.
Koor grijsaards
Maar dat heeft jou nu dat volstrekt walgelijke
en vervloekte mens aangedaan.
Kinesias
Bij Zeus, zij is lief en een heel lekker ding.
Koor grijsaards
Hoezo lekker? Vervloekt, ja vervloekt, Zeus.
Och, ik wens, dat jij haar als stapels hooi
met een grote windhoos en wervelwind
verzameld en rondgesleurd
meeneemt en dan loslaat
en dat zij weer naar de aarde valt
en dan plotseling
rondom je lul gaat.
Heraut van de Lakedaimoniërs
Waar is de senaat van de Atheners
of waar zijn de prytanen? Ik wil ze iets nieuws vertellen.
Prytaan
Wie ben jij? Een mens of een stoffige Priapus1?
Heraut
Als heraut, kereltje, bij de twee goden2
ben ik uit Sparta gekomen voor het verdrag.
Prytaan
Ja, ja. En dan kom je zeker met een lans onder je oksel?
Heraut
Bij Zeus. Niet ik.
Prytaan
Waarheen draai je je om?
Waarom houd je je mantel voor je? Zijn je liezen soms
door de reis gezwollen?
Heraut
Bij Kastor, die kerel
is dwaas.
1
2

vruchtbaarheidsgod met extra grote stijve penis
Kastor en Pollux, de Dioskouren
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Prytaan
Maar je hebt een stijve, schavuit.
Heraut
Nee, niet ik. Kraam geen onzin uit.
990
Prytaan
Wat heb je daar dan?
Heraut
Een Lakonische staf.1
Prytaan
Als dat zo is, is dit er ook een.
Maar vertel mij de waarheid, weet dat ik op de hoogte ben.
Hoe is de situatie bij jullie in Lakedaimon?
Heraut
Heel Lakedaimon staat recht en de bondgenoten hebben allemaal 995
een stijve. Er is behoefte aan lipjes.

Prytaan
Waarvandaan heeft die ellende jullie getroffen?
Van Pan?
Heraut
Nee, maar het begin was, geloof ik, Lampitoo,
daarna dreven de andere vrouwen
in Sparta tegelijk unaniem
1000
de mannen van hun poesjes.
Prytaan
Hoe is het met jullie.
Heraut
Wij gaan gebukt. Want we zijn door de stad heen en weer gelopen
als droegen we fakkels, want de vrouwen staan ook niet toe
hun dozen aan te raken, voordat we unaniem in Griekenland
1005
1

De Spartanen schreven geheime boodschappen op een riem. Om de boodschap te lezen moest je die riem om
een staf wikkelen.
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een verdrag hebben gesloten.
Prytaan
Van alle kanten is door de vrouwen daarover met een eed
een verbond gesloten. Nu pas begrijp ik dat.
Vooruit, vertel zo snel mogelijk om over het verdrag
gezanten weg te sturen hierheen met volmacht.
Ik zal de raad zeggen anderen van hier te kiezen als gezanten
na eerst deze jongeman getoond te hebben. (laat erectie zien)
Heraut
We vliegen. Zeer goed is al wat je zegt.
Koor grijsaards
Geen beest is onoverwinnelijker dan een vrouw.
Ook niet vuur en geen poes is zo schaamteloos.
Koor vrouwen
Maar als je dat begrijpt, voer je dan toch oorlog met mij,
terwijl het mogelijk is mij als zekere vriendin te hebben, schurk?
Koor grijsaards
Ja, want ik zal nooit ophouden vrouwen te haten.
Koor vrouwen
Goed, wanneer jij dat wil. Maar nu zal ik niet toekijken,
hoe jij zo naakt bent. Zie namelijk hoe belachelijk jij bent.
Ik zal naar je toekomen en je je hemd aantrekken.
Koor grijsaards
Bij Zeus, het was niet bezwaarlijk wat jullie deden.
Wij hebben het toen uitgetrokken, omdat we erg boos waren.
Koor vrouwen
Ten eerste, jij toont je een man, verder ben je niet belachelijk.
Als je me niet kwetste, pakte ik dit beest op je oog,
dat er nu inzit, en nam ik ’t weg.
Koor grijsaards
Dat was dus wat mij irriteerde. Dat is een ring.
Schep het eruit en pak het en toon het me.
Want het prikkelt mijn oog bij Zeus al een hele tijd.
Koor van vrouwen
Wel, ik zal dat doen en toch ben jij een knorrige kerel
Bij Zeus, wat een kanjer van een muskiet is te zien in jou.
Zie je het niet? Is dit geen muskiet uit de Tricoruthos1?
Koor grijsaards
Bij Zeus, je hebt me geholpen. hij zat al lang in mij te boren.
Daarom rollen mijn tranen in overvloed, nu hij weggenomen is.
Koor van vrouwen
Ik zal de tranen van je afdrogen, maar je bent toch wel een ellendeling.
En ik zal je kussen.
Koor grijsaards
1

1 van de 4 steden van de Marathonse Tetrapolis, een moerassig gebied.
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Kus me niet.
Koor van vrouwen
Of je nu wilt, of niet.
Koor grijsaards
Ik hoop, dat het jullie slecht vergaat. Want jullie zijn vleiend van aard
en dit vers is correct en niet slecht gezegd:
“noch met noch zonder die volkomen verderfelijke vrouwen.”
Maar nu sluit ik vrede met jou en ik zal voortaan niets slechts doen
noch iets slechts van jullie kant ondergaan.
Maar laten wij gezamenlijk in groep het lied beginnen.

1040

Koor
We maken ons niet op
str.
om van iemand van de burgers
ook maar iets slechts te zeggen
1045
maar absoluut het tegendeel om louter goeds en te zeggen
en te doen. Want voldoende is de huidige ellende
Maar iedere man en iedere vrouw moet berichten,
als iemand het nodig heeft een zilverling
1050
te krijgen, hetzij twee hetzij drie mna’s
dat het in huis is
en dat we beurzen hebben.
En als ooit vrede haar neus zal tonen,
laat ieder, die nu van ons geld zal lenen,
1055
als hij het gekregen heeft,
het niet meer teruggeven.
We zullen enkele Karustische gasten1 str.
onthalen
mooie en goede kerels.
1060
En er is wat snert. En ik had een speenvarken
en ik heb dat geofferd, zodat jullie zacht en goed vlees zouden proeven.
Komt dus naar mijn huis vandaag.
dat moeten jullie vroeg doen, gewassen 1065
julliezelf en jullie kinderen,
daarna naar binnen gaan
en niemand vragen
maar in één lijn gaan
zoals naar huis, naar die van jezelf
vol vertrouwen,
1070
want de poort zal gesloten zijn.

1

Karustos, een stad in Euboia, pre-Griekse bevolking, bondgenoten van Athene, op dit moment binnen de
muren van Athene, beruchte feestvierders.
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Kijk vanuit Sparta komen hier gezanten, terwijl ze baarden meeslepen,
als hadden ze een bandage om de dijen.
Lakoniër, ten eerste welkom,
vervolgens zeg ons in wat voor staat jullie gekomen zijn.
Lakoniër
Waarom toch moeten jullie veel woorden gebruiken?
Want jullie kunnen zien, in wat voor staat wij gekomen zijn.
Koor
Ach, ach. Deze gebeurtenis staat onder enorme stress en schijnt
minder hot te zijn.
Lakoniër.
Onzegbaar. Wat kan men zeggen? Maar zoals men wil,
moet men koste wat het kost vrede sluiten met ons.
Koor
Kijk, ik zie hier ook deze mensen van hier als worstelaars
hun mantels van hun buik weggooien. Zo schijnt het geval
van de kwaal een van atleten.
Prytaan
Wie kan zeggen waar Lysistrata is?
Want wij mannen zijn er zo aan toe.
(wijst op zijn erectie)
Koor
Die kwaal stemt overeen met die andere.
Krijgen jullie soms kramp tegen de ochtend?
Prytaan
Ja, bij Zeus, maar wij zijn op door dat te doen.
(maakt masturbatiebeweging)
Als iemand ons niet snel zal verzoenen,
zullen wij zeker Kleisthenes1 neuken.
Koor
Als jullie verstandig zijn, zullen jullie jullie mantels pakken,
opdat niemand van de Hermakopiden2 jullie zal zien.
Prytaan
Bij Zeus, daar zeg je wat.
Lakoniër
Ja, bij de twee goden,
absoluut. Kom, laten we onze kleren aandoen.
Prytaan
Welkom, Lakoniërs. Wij hebben iets schandelijks meegemaakt.
Lakoniër
Mijn beste, verschrikkelijke dingen hebben we meegemaakt,
1
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politicus
In de nacht voor de afvaart van de expeditie van de Atheners naar Sicilia heeft de beoogde generaal
Alkibiades met zijn vrienden de Hermesbeelden in de stad, die met penis zijn afgebeeld, zwaar beschadigd door
de koppen eraf te slaan.

2
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omdat die mannen ons gezien hebben met de hand aan onszelf.
Prytaan
Kom op, Lakoniërs, jullie moeten het stuk voor stuk zeggen.
Waarvoor zijn jullie hier?
Lakoniër
Voor een verdrag
als gezanten.
Prytaan
Goed gezegd. Ook wij zijn hier daarom.
Waarom roepen we dan niet Lysistrata,
die ons als enige kan verzoenen?
Lakoniër
Ja, bij de twee goden en als jullie willen, ook Lysistratos1.
Prytaan
Maar dat hoeven we helemaal niet te doen, naar schijnt,
want hier komt ze vanzelf, omdat ze het gehoord heeft.

1100

1105

Koor
Welkom, dapperste van alle vrouwen. Jij moet dus nu geducht
en zacht, goed en slecht, verheven en lieflijk en vol ervaring blijken.
Want de eersten der Grieken zijn door jouw betovering gegrepen
1110
en bijeengekomen en hebben alle verwijten gezamenlijk bij jou neerglegd.
Lysistrata
Maar het is geen moeilijk karwei, tenminste als je mensen aantreft,
die vol verlangen naar elkaar zijn en elkaar niet provoceren.
Snel zal ik het weten. Waar is mevrouw Verdrag?
Neem eerst de Lakoniërs en breng ze,
1115
en doe dat niet met boze en niet met eigenzinnige hand
en niet zoals onze mannen dat dom deden, maar zoals te verwachten is
van vrouwen, op een volstrekt hun passende wijze.
Als hij geen hand geeft, breng hem dan aan zijn piemel.
kom op, ook jij moet die Atheners brengen.
1120
Pak ieder daaraan vast, wat hij geeft en breng hem naar mij toe.
Heren Lakoniërs, gaat dichtbij mij staan
en jullie hier en luister naar mijn woorden.
Ik ben wel een vrouw, maar er zit wel verstand in mij.
1125
Van nature ben ik niet dom en deze woorden heb ik vaak
van mijn vader en ouderen vernomen en ik ben dus niet slecht onderwezen.
Nu jullie bij mij zijn, wil ik jullie de mantel uitvegen
zonder onderscheid, terecht, omdat jullie uit één wijwaterbekken
wel altaren besprenkelen precies zoals verwanten
1130
2
in Olympia en in Thermopylai en in Pytho – hoeveel anderen
1
2

een losbandig type in Athene. De Lakoniërs waren bekend om hun afwijkende zeden.
het orakel van Delphi
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kan ik opsommen, als ik breedvoerig moet zijn?—
maar wanneer vijanden aanwezig zijn met een barbaars leger,
dan vernietigen jullie Griekse mannen en steden.
Een punt van mijn betoog eindigt steevast hier.1
1135
Prytaan
Ik sta op springen met mijn afgetrokken eikel.
Lysistrata
Verder, Lakoniërs, zal ik me tot jullie wenden
Weten jullie niet, dat ooit de Lakoniër Perikleidas2 hierheen
is gekomen als smekeling der Atheners en is gaan zitten
bij de altaren, bleek, in rood uniform3 met het verzoek om
1140
4
een leger. Messenië drukte op jullie
en tegelijk de god met zijn aardbeving.
Kimon5 kwam met vierduizend hoplieten
en redde heel Lakonië.
Na zo’n behandeling van de Atheners
1145
vernietigen jullie het land, waardoor jullie goed behandeld zijn?
Prytaan
Zij doen onrecht, bij Zeus, Lysistrata.
Lakoniër
Ja, maar dat kontje is onbeschrijflijk mooi.
Lysistrata
Denk jij, dat ik jullie, de Atheners, er zo vanaf zal laten komen
Weten jullie niet dat de Lakoniërs weer op hun beurt,
1150
toen jullie slavenmantels droegen, voor jullie gekomen zijn en in de strijd
veel Thessaliërs gedood hebben
en veel vrienden en bondgenoten van Hippias6
en dat ze als enigen op die dag meevechtend
jullie bevrijd hebben en dat jullie volk niet de slavenmantel,
1155
maar weer de gewone mantel om heeft gekregen?
1

vers uit de Erechteus van Euripides
een Spartaans gezant die circa 460 hulp vroeg aan de Atheners
3
de kleur van een Lakonisch unifrom
4
gebied in het zuidwesten van de Peloponnesos. Het historische Messenië werd om zijn vruchtbaarheid
begeerd door het aangrenzende Sparta. Omdat het eigen Laconië spoedig overbevolkt raakte vielen de
Spartanen het aan en slaagden erin het te veroveren, tijdens drie opeenvolgende Messenische Oorlogen (8e
tot 5e eeuw v.Chr.) De 3e Messenische oorlog eindigde in 464 v.Chr. met de overgave van de Ithome-vesting,
na een langdurige en wanhopige weerstand. Vele vluchtelingen werden door de Atheners opgenomen, onder
meer in Naupactus in 456 v.Chr. De haat bleef echter smeulen, en tijdens de Peloponnesische Oorlog steunden
de Messeniërs maar al te graag iedere poging tot verzet tegen Sparta, vooral nadat Pylos door de Atheners was
ingenomen na hun overwinning bij Sphacteria (425 v.Chr.). Aan deze overwinning hadden hulptroepen van
Messeniërs uit Naupactus in belangrijke mate bijgedragen. Pericleidas zou een zoo met de naam Athenaios
gehad hebben
5
Kimon leidde in 466-462 een expeditie om de Spartanen te helpen tegen de Messeniërs en werd later wegens
zijn pro-Spartaanse instelling geostraceerd. Voordat de 10 jaren van de ballingschap voorbij waren werd hij
teruggeroepen uit ballingschap om te bemiddelen tussen de Spartanen en de Atheners. Daarom heet hij ook de
Lakonist. Kimon zou een zoon met de naam Lakedaimonios gehad hebben.
6
in 510 verdreven tiran van Athene
2
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Lakoniër
Nog niet heb ik een edeler vrouw gezien.
Prytaan
En ik nooit een mooier poesje.
Lysistrata
Er zijn zoveel positieve dingen en waarom dan strijden jullie
en houden jullie niet op met die ellende?
Waarom hebben jullie je niet verzoend? Kom op, wat staat in de weg?
Lakoniër
Wij willen wel, als iemand ons dat ronde ding1
wil teruggeven.
Lysistrata
Wat voor iets, mijn beste?
Lakoniër
Pulos,
wat we allang verlangen en betasten.
Prytaan
Bij Poseidon, dat zullen jullie niet doen.
Lysistrata
Geef het hun, beste.
Prytaan
En wie zullen we dan opgewonden maken?2
Lysistrata
Vraag ander ploegland daarvoor terug.
Prytaan
By the way, overhandig ons eerst dat
Echinous3 en die Melische
achterbaai (kijkt naar Lysistratas achterwerk) en die Megarische benen4.
Lakoniër
Nee bij de twee goden, niet alles, beste.
Lysistrata
Laat het, maak geen ruzie over twee benen.
Prytaan
Nu wil ik me uitkleden en naakt het land bewerken.
Lakoniër
Ja, en ik mest dragen in de vroegte, bij de twee goden.
Lysistrata
Wanneer jullie vrede hebben gesloten, zullen jullie dat doen.
Maar als jullie dat willen doen, besluit dan ook naar jullie
bondgenoten te gaan en hen te raadplegen.
1

1160

1165

1170

1175

Kijkt naar Lysistrata’s mantel, maar wil Pylos zeggen, dat de Atheners hebben en dat op de Pelponnesos ligt
en in de invloedsfeer van de Peloponnesiërs thuis hoort. Volgens Thoukydides was het gebied onbevolkt en
rond (IV.3).
2
De Atheners konden vanuit Pylos de MesseniËrs in opstand brengen.
3
plaats aan de Melische baai ten oosten van Thermopylai.
4
de lange muren van Megara.
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Prytaan
Met wat voor bondgenoten, beste? Wij hebben een stijve.
Zal niet hetzelfde onze bondgenoten goed toeschijnen als ons,
om namelijk te neuken, allen zonder uitzondering?
Lakoniër
De onze wel, bij de twee goden.
Prytaan
Ook de Karustiërs, bij Zeus.
Lysistrata
Goed gesproken. Ga je nu dan wassen,
dan zullen wij als vrouwen jullie in de stad gastvrij ontvangen
met wat wij in onze dozen hadden.
Geeft elkaar daar een eed en jullie woord.
En daarna moet een ieder van jullie zijn eigen vrouw nemen
en naar huis gaan.
Prytaan
Maar laten we zo snel mogelijk gaan.
Lakoniërs
Leid ons, waarheen je wilt.
Prytaan
Bij Zeus, leid ons zo snel mogelijk.
koor
Niet misgun ik het om van de bonte matrassen
ant.
en wollen overkleden en slepende jurken
1190
en van het goud, al wat ik heb,
te geven aan allen om naar hun kinderen te brengen,
wanneer iemands dochter de offermand draagt.
ik zeg jullie allemaal te pakken van mijn dingen
nu van uit mijn huis
1195
en dat niets zo goed verzegeld is
dat je niet de zegels
eraf kan trekken
en dat je niet al wat binnen is kunt dragen.
Niemand van jullie, tenzij hij scherper
kijkt dan ik, zal, ondanks het feit
dat hij ziet, iets zien.
1200
Tenzij iemand van jullie eten heeft
en zijn slaven voedt
en veel kindjes,
1205
dan is er bij mij gemalen graan te halen
en een brood van een kilo1, zeer jong om te zien.
1

in het Grieks ‘van een schepel’: 1.14 liter
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1180

1185

Alwie van de armen wil, moet
mijn huis in gaan met wijde kleden
en leren zakken om tarwe
1210
te krijgen.
Mijn Manes1 zal het erin gooien.
Ik beveel jullie echter
naar mijn deur
niet te gaan, maar
op te passen voor de teef.
1215

1

slavennaam
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Exodos
Prytaan
Open de deur jij. Waarom maak je geen plaats? (tot de koryfee)
Jullie, wat zitten jullie? (de vrouwen) Ik moet jullie toch niet met deze fakkel
verbranden? Banaal is het plekje.
Ik kan het niet doen. Als het absoluut nodig is dat te doen,
jullie (het publiek) een dienst te bewijzen, zullen we ons best doen.
1220
Athener
Ja, en wij zullen met jou ons best doen.
Prytaan
Weg met jullie. Jullie zullen luid jammeren om jullie haren.
Weg met jullie. Dan kunnen de Lakoniërs
van binnen rustig weggaan na een smulpartij.
Athener
Nog niet heb ik zo’n drinkgelag gezien.
1225
Ongelooflijk, die Lakoniërs waren eigenlijk wel aardig
en wij zijn ondanks wijn zeer wijze drinkebroers.
Prytaan
Ja, juist, omdat wij, als we nuchter zijn, niet bij ons verstand zijn.
Als ik de Atheners met mijn woorden zal overtuigen,
dan zullen we dronken continu naar alle kanten gezanten sturen.
1230
Want wanneer wij nu nuchter naar Lakedaimon zullen gaan,
zien wij onmiddellijk, welke chaos wij zullen creëren:
zo horen wij niet, wat zij eventueel zeggen,
en dingen die ze niet zeggen, vermoeden we,
en we berichten niet hetzelfde over hetzelfde.
1235
1
Maar nu beviel alles. Zodoende, als dus iemand het lied van Telamon zingt,
hoewel hij dat van Klitagora moet zingen, zouden we
het goedkeuren en daarbij liegen.
Nee, maar daar komen die weer naar dezelfde plek. (de eerder verdrevenen)
Zullen jullie niet maken, dat jullie wegkomen, schurken?
1240
Athener
Ja, bij Zeus, ze komen nu naar buiten.
Lakoniër
Zeer charmante vrouw, pak de fluiten
opdat ik de dipodia2 dans en tegelijk
een heel mooi lied zing voor de Atheners en ons.
Prytaan
Pak dan de doedelzakken bij de goden.
1245
Want ik vind het leuk jullie te zien dansen.
1
2

net lied van Telamon en Klitagoras waren tafelliederen
Spartaanse dans
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Lakoniër
Mnemosune1, stuur naar uw jonge zanger
uw Muze,
die van ons en de Atheners weet
1250
hoe zij bij Artemision
lijkend op zwijnen een aanval
deden op de schepen en de Meden overwonnen.
Ons daarentegen leidde Leonidas
evenals de evers, terwijl zij, zo denk ik,
1255
hun tanden wetten. Veel schuim
kwam snel op rond de kaken
en tegelijk ook liep er veel langs de benen naar benee.
Want de mannen waren niet minder
1260
dan het zand, die Perzen.
Woeste jageres, kom hierheen, goddelijke maagd,
naar het vredesverdrag.
opdat u ons lange tijd bijeenhoudt.
1265
Wij wensen dat er nu weer overvloedige vriendschap is
door het verdrag en dat wij stoppen
met concurrerende streken.
1270
O hierheen, kom, hierheen,
o hondleidende maagd.

Prytaan
Welaan dan, aangezien nu alles goed geregeld is,
moeten jullie nu, Lakoniërs, deze vrouwen met jullie meenemen.
Man moet naast vrouw en vrouw naast man gaan staan.
En laten we verder bij het succes
voor de goden dansen en ervoor zorgen,
dat wij voortaan niet meer in de fout gaan.

1275

Koor
Breng het koor en daarbij de charmes
en roep Artemis erbij
1280
en haar tweelingbroer Apollo, die koren leidt,
en Bakkhos, die te midden van de Mainaden2
vurige ogen heeft
en Zeus met vuur brandend en
1284
zijn machtige, gezegende echtgenote.
Verder goden, die wij als getuigen
1

(Grieks: Mνημοσύνη) was in de Griekse mythologie een Titanide en de personificatie van het geheugen.
Volgens de oude Grieken vond zij de woorden en taal uit. Volgens Hesiodus kregen koningen en dichters hun
uitzonderlijke spraakvermogen van Mnemosyne en hun speciale relatie met haar dochters, de muzen.
2
Zo heetten de vrouwen die ingewijd waren in zijn mysteriën en zijn feest vierden. Ze werden als buiten
zichzelf voorgesteld.

63

zullen gebruiken, die niet
de vriendelijke gezinde vrede zullen vergeten,
die de godin van Kupros maakte.
1290
Hoi, hoi, hoi, hoezee.
Verheft u, hoi,
want u hebt gewonnen, hoi.
Euhoi, euhoi, euhai, euhai.
Prytaan
Lakoniër, laat jij dan nog een nieuw lied horen.

1295

Lakoniër
Verlaat op uw beurt de lieflijke Taügeton1
en kom, Lakonische Muze,
kom om de ons eerwaardige god
te Amuklai2 te roemen
en de godin met bronzen tempel
1300
en de voortreffelijke Tyndariden3,
die dan langs de Eurotas4 sporten.
Kom aan, dans inderdaad,
komaan, spring lichtvoetig
opdat wij Sparta bezingen, dat koren voor de goden ter harte gaat 1305
en het gedreun der voeten,
wanneer als veulens de meisjes
langs de Eurotas opspringen
en met beide voeten stof dicht
1310
doen opdwarrelen
en wanneer hun haren fladderen
zoals van Bakkhanten, die met thyrsosstaf5 springen.
Laat Helena6, Leda’s dochter voorop gaan
als reine en waardige koorleidster.
315
Komaan, bind het haar op met uw hand en spring met uw voeten
als een hinde en help tegelijk het koor met handgeklap
en bezing de sterkste übersoldate, die van het Bronzen Huis.

1

Gebergte tussen Lakonië en Messenië
Apollo, die in het Lakonische Amuklai een tempel had
3
de zonen van van Tyndareos, Kastor en Pollux
4
De Eurotas (in het Nieuwgrieks uitgesproken als Evrótas, met klemtoon, op de -o-) is de naam van een
belangrijke Griekse rivier, gelegen in de Peloponnesos. Aan zijn oevers ligt de historische stad Sparta.
5
heilig voorwerp bij de cultus van Dionysos
6
dit is de gezuiverde Helena,
2
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